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با حامیت ستاد توسعه ی علوم و فناوری های شناختی، 
مستند "مغز من" ساخته می شود

ب��ه منظ��ور افزاي��ش آگاهی عمومی نس��بت به علوم 
ش��ناختی و س��اختار پيچيده ی مغز، با حمايت س��تاد 
توس��عه علوم و فناوری های ش��ناختی، فيلمی مستند 

تحت عنوان "مغز من" ساخته می شود.
اين فيلم مس��تند 90 دقيقه ای با تهيه كنندگی "بهرام 
رادان" بازيگ��ر س��ينما و ب��ا كارگردان��ی "س��ياوش 
صفاري��ان پ��ور" س��اخته می ش��ود و داس��تان فيلم، 
كنجکاوی اين بازيگر برای كشف رازهای مغز انسان 
اس��ت. فيل��م مس��تند "مغ��ز م��ن"  كه قرار اس��ت در 
س��ينماها و ديگر مراكز فرهنگی كش��ور اكران شود، با 
حماي��ت هم��ه جانب��ه ی س��تاد توس��عه ی عل��وم و 
فناوری های شناختی توليد و ساخته می شود و طی آن 
س��اختار و عملک��رد پيچي��ده ی مغ��ز انس��ان و علوم 

شناختی تشريح و به نمايش درمی آيد.
"فره��اد شمس��يان" نويس��ندگی متن داس��تانی اين 
مستند را برعهده دارد و "بهرام رادان "عالوه بر تهيه 
كنندگ��ی، در نق��ش راوی فيلم مس��تند مقابل دوربين 

خواهد رفت.

اخبار
داخلی

حاميت همه جانبه ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی پروژه های 
مرتبط با طراحی مدارهای واسط مغز و ماشني

 ب��ه منظور توانبخش��ی بيماران و 
درم��ان برخ��ی از بيماری ه��ای 
مرتبط با حوزه ی علوم ش��ناختی، 
س��تاد عل��وم ش��ناختی از اجرای 
پروژه ه��ای مرتب��ط ب��ا طراحی 
مداره��ای واس��ط مغز و ماش��ين 
به طور همه جانبه حمايت به عمل 
می آورد.دكت��ر "محم��د حس��ين 
مقامی" كارش��ناس ارش��د گروه 
پژوه��ش، فناوری و زير س��اخت 
ستاد توسعه ی علوم و فناوری های 
ش��ناختی اعالم ك��رد: مدارهای 
واس��ط مغز و ماشين به سامانه ای 
گفت��ه می ش��ود كه ب��ا كمک آن 
می توان با دريافت س��يگنال های 
قش��ر حركتی مغز فرد و تشخيص 
اراده ی وی، يک بازوی رباتيک را 
بدون اس��تفاده از اعضای بدن به 

حركت در آورد.
وی اف��زود: با س��اخت و آزمايش 

موفقيت آمي��ز گونه های س��اده و 
ابتدايی واس��ط های مغز و ماشين، 
كاراي��ی اي��ن گونه س��امانه ها در 
و  عموم��ی  گوناگ��ون  م��وارد 
تخصصی روشن شده است، طوری 
ك��ه از اي��ن ابزاره��ا می ت��وان در 
حوزه های پژوهشی علوم شناختی 
ب��رای مقابل��ه ب��ا بس��ياری از 
ناهنجاری ها مانند اختالل توجه و 
برخی بيماری ها مانند اوتيس��م و 

گونه هايی از روش های آموزش��ی 
ب��رای تقويت يادگي��ری، توجه و 

حافظه استفاده نمود.
وی همچنين افزود: واس��ط های 
مغ��ز و ماش��ين ابزارهايی توانمند 
برای كمک به افرادی است كه از 
ناتوانی ه��ای ش��ناختی يا حركتی 
رنج می برند. به كمک اين ابزارها، 
بيماران يا افراد ناتوان می توانند بر 
و  مش��کالت  از  بخش��ی 

محدوديت ه��ای خود غلبه كرده و 
ت��ا حدودی ب��ه زندگی عادی خود 
بازگردن��د. ام��روزه در جنبه های 
مختل��ف زندگ��ی و حوزه ه��ای 
گوناگون فعاليت فردی و اجتماعی 
ش��اهد طيفی از كاربردهای جديد 
واس��ط های مغز و ماشين هستيم 
ك��ه ه��دف بس��ياری از آن ه��ا 
توانبخش��ی بيم��اران اس��ت. به 
گفته ی دكتر مقامی، واس��ط مغز و 
ماشين ارتباط متقابل و بازخوردی 
مي��ان مغ��ز و ماش��ين و ني��ز ثبت 
س��يگنال های عصب��ی را ب��رای 

تحريک عصبی فراهم می كند.
وی افزود: سيستم عصبی يکی از 
ناش��ناخته ترين و پيچيده  تري��ن 
قس��مت  های بدن اس��ت و درمان 
بيماری ه��ای مرتبط با سيس��تم 
عصب��ی از دش��وارترين معالجات 

پزشکی به حساب می آيد.
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برگزاری كارگاه پچ كلمپ در دانشگاه تربيت مدرس

 

 گ��روه فيزيول��وژی دانش��گاه تربيت مدرس با 
حماي��ت س��تاد توس��عه عل��وم و فناوری های 
ش��ناختی ارديبهش��ت س��ال آين��ده كارگاه 
تخصص��ی الکتروفيزيول��وژی "پچ كلمپ" در 
حوزه ی علوم اعصاب شناختی در تهران برگزار 

می كند.
دكتر"حس��ين عزيزی" كارش��ناس ارشد گروه 
پژوه��ش، فن��اوری و زيرس��اخت س��تاد علوم 
شناختی اعالم كرد: تکنيک"پچ كلمپ" امکان 
مطالعه ی حوزه علوم اعصاب شناختی در سطح 
يک سلول مغزی را برای دانشمندان امکان پذير 
كرده است. ابداع كنندگان اين تکنيک موفق به 

دريافت جايزه ی نوبل شدند.
وی اف��زود: ب��ا اين تکنيک می ت��وان تغييرات 
الکتريک��ی نورون ه��ای مغز را مورد بررس��ی و 
مطالع��ه ق��رار داد و يکی از اين ويژگی های آن 
تولي��د پتانس��يل عم��ل يعن��ی زب��ان ارتباطی 
نورون های مغزی با يکديگر می باشد. در برخی 
از اخت��الالت ش��ناختی در مغ��ز، تغييرات��ی در 

ويژگی های الکتريکی سلول ها رخ می دهد.
دكت��ر عزي��زی اف��زود: از طري��ق تکنيک "پچ 
كلم��پ " همچني��ن می توان تأثير داروها و مواد 
مخدر را در س��طح يک س��لول مورد مطالعه قرار 
داد. ب��ه گفت��ه اين عضو هيات علمی دانش��گاه 
تربيت مدرس، كنگاش و مطالعات تحقيقی در 
ارتب��اط با بس��ياری از اعمال ش��ناختی نيازمند 
و  بس��يار  زيرس��اخت های  و  مکانيس��م ها 
برخ��ورداری از محقق��ان خب��ره و ب��ا تجربه و 
همچني��ن تجهيزات در حوزه الکتروفيزيولوژی 
اس��ت. وی خاطرنش��ان كرد: برای توس��عه ی 
زيرساخت  ابزارهای الکتروفيزيولوژی دركشور، 
در س��ال های اخير كمک های فراوانی از س��وی 
س��تاد عل��وم ش��ناختی صورت گرفته اس��ت و 
چندي��ن مركز دانش��گاهی ب��ا حمايت های اين 
ستاد توانسته اند به چنين امکاناتی مجهز شوند. 
ب��ه گفت��ه ی دكت��ر عزيزی كار ب��ا اين تکنيک 
نيازمن��د تجرب��ه و تخصص بااليی اس��ت و در 
حال حاضر چندين مركز در كشور از تجهيزات 

و تخص��ص الکتروفيزيول��وژی "پ��چ كلمپ" 
برخوردار هستند.

وی تصريح كرد: به منظور افزايش بهره وری از 
چني��ن تجهيزات ارزش��مندی، به هم انديش��ی 
اس��اتيد و خبرگان اين حوزه نياز اس��ت. در اين 
كارگاه تخصص��ی، اس��اتيد داخل��ی و خارج��ی 
آخري��ن تجربي��ات و دانش خ��ود را در زمينه ی 
امکان مطالعه حوزه علوم اعصاب ش��ناختی در 
س��طح يک س��لول مغزی در اختيار محققان و 
عالقمن��دان ق��رار می دهن��د. وی گفت: در اين 
كارگاه تخصصی حدود 70 نفر از دانش��جويان 
دكتری، پسادكتری و استادياران جوان زير نظر 
اس��اتيد مج��رب ح��وزه الکتروفيزيول��وژی از 
دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هيد بهش��تی و  پروفس��ور الس��دير گي��ب 
)Alasdair GIBB( استاد  دانشگاه UCL لندن 
ب��ه م��دت پن��ج روز، از ش��انزدهم ت��ا بيس��تم 
ارديبهش��ت م��اه، ب��ه صورت تئ��وری و عملی 

آموزش می بينند.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز همکاری های علمی بین املللی را گسرتش می دهد
رييس آزمايش��گاه ملی نقش��ه ب��رداری مغز در 
تش��ريح فعاليت های س��ال گذش��ته اين مركز 
اعالم كرد: در راس��تای توسعه و گسترش دامنه 
فعاليت ه��ای علم��ی درارتباط با نقش��ه برداری 
مغ��ز و حوزه ه��ای علوم ش��ناختی مغ��ز و نيز با 
ه��دف به��ره من��دی از دان��ش و اطالعات بين 
الملل��ی، تفاه��م نامه ای ميان آزمايش��گاه ملی 
نقش��ه برداری مغز و مراكز دانش��گاهی پزشکی 

وين امضا و مبادله شد.
دكت��ر " محمدرض��ا آی" اف��زود: ب��ا تبادل اين 
يادداش��ت تفاهم همکاری ميان آزمايشگاه ملی 
نقش��ه برداری مغز و دانش��گاه پزش��کی وين، 
زمينه برای اس��تفاده از تجهيزات و امکانات اين 
مراك��ز علم��ی و ني��ز تب��ادل تج��ارب و انتقال 
يافته ها ميان محققان و اس��اتيد ايران با اتريش 

فراهم شده است.
ريي��س آزمايش��گاه مل��ی نقش��ه ب��رداری مغز 
برق��راری ارتباط علمی و تحقيقاتی با اس��اتيد و 
محقق��ان ايران��ی مقيم خارج از كش��ور را يکی 
ديگ��ر از اقدام��ات و فعاليت ه��ای اين مركز در 
س��ال گذش��ته و راس��تای بهره مندی از آخرين 
دس��تاوردهای علمی در س��طوح بين المللی در 
نقش��ه ب��رداری مغز و حوزه علم ش��ناختی مغز 
دانس��ت. وی يادآورش��د: آزمايشگاه ملی نقشه 
برداری مغز همچنين با پانزده مركز دانشگاهی 

در داخل كشور نيز  تفاهم نامه همکاری مبادله 
ك��رد و ب��ا برگ��زاری پنج نشس��ت تخصصی با 
همکاری اس��اتيد خارجی، پانزده كارگاه مهارتی 
تخصص��ی  كارگاه  هش��ت  و  بيس��ت  و 
توانمندس��ازی، زمينه ب��رای تبادل اطالعات و 
ارائ��ه راهکارهاي��ی ب��رای انج��ام پروژه های 
تحقيقات��ی فراه��م ش��د. وی با اش��اره به اينکه 
گس��ترش همکاری و برق��راری ارتباط با مراكز 
تحقيقات��ی داخل كش��ور از ديگ��ر فعاليت های 
س��ال جاری آزمايش��گاه ملی نقشه برداری مغز 
اس��ت، گف��ت: به دنب��ال توس��عه فعاليت های 
آموزش��ی و ترويج��ی، ده ه��ا  پ��روژه در نتيجه 
برگ��زاری كارگاه های آموزش��ی در حيطه علوم 
ش��ناختی مغز و نقش��ه برداری مغز در س��طح 
كش��ور به اج��را در آمد و كارگاه های آموزش��ی 
جهت عالقه مندان، محققان و دست اندركاران 

علوم مغز در دوازه استان كشور نيز داير شد.
وی افزود: دراين كارگاه های آموزشی ده ها نفر 
از ه��ر ي��ک از اس��تان ها ب��ه م��دت دو روز در 
آزمايش��گاه مل��ی نقش��ه ب��رداری مغ��ز تحت 
آموزش ه��ای الزم ق��رار گرفتند تا با اس��تفاده از 
امکان��ات و تجهي��زات آزمايش��گاه ملی نقش��ه 
ب��رداری مغ��ز، پروژه ه��ای تحقيقاتی به اجرا در 
آي��د. دكت��ر "آی" در اين گفت وگو، همکاری و 
ارتب��اط با گرو ه های پزش��کی و نشس��ت های 

مش��ترک راديولوژی را يک��ی ديگر از گام های 
آزمايش��گاه ملی نقش��ه برداری مغز برای بهبود 
راهه��ای مقابل��ه و درمان با بيماری های مغزی 
ياد كرد و گفت: اولين س��مپوزيوم نقشه برداری 
مغز مهرماه س��ال گذش��ته در كش��ور برگزار و 
بيس��ت كارگاه آموزش��ی تخصص��ی نيز برای 
ارتقای دانش مرتبط با علوم مغز برای محققان 
و دانش پژوهان رش��ته های مغز در كش��ور برپا 
ش��د. رييس آزمايشگاه ملی نقشه برداری مغز از 
اج��رای ط��رح توس��عه علوم ش��ناختی در حوزه 
دان��ش مغ��ز در كش��ور خب��ر داد و گفت: در اين 
طرح از محققان ده  استان برای كار با تجهيزات 

آزمايشگاه علوم شناختی دعوت به عمل آمد.
 دكتر "آی " گفت: در سال گذشته، يک هزار و 
چهارص��د  نف��ر اع��م از دانش��جو و محق��ق از 
آزمايش��گاه نقش��ه برداری مغز بازديد كردند و 
بيش از دو هزار و دويس��ت س��اعت از تجهيزات 

اين ازمايشگاه استفاده شده است.
  وی  ثب��ت ح��دود دويس��ت پ��روژه در هف��ت 
آزمايش��گاه فع��ال، راه ان��دازی واح��د مراقبت 
پزش��کی، راه اندازی آزمايش��گاه های پردازش 
س��يگنال و پ��ردازش تصوي��ر، راه اندازی تاالر 
گفتمان و تور مجازی در وب س��ايت آزمايشگاه 
را از ديگر اقدامات اين مركز در سال گذشته ياد 

كرد.
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 به مناس��بت هفته ی آگاهی از مغز، برنامه های 
متنوع آموزشی و تخصصی برای افزايش سطح 
آگاهی افراد جامعه نس��بت به علوم ش��ناختی و 

مغز در استان های مختلف كشور اجرا شد.
هفته ی آگاهی از مغز يک برنامه جهانی است و 
امس��ال برای سومين سال متوالی به همت ستاد 
توسعه علوم و فناوريه ای شناختی و با همکاری 
ديگ��ر نهاده��ا و مراك��ز علم��ی و تحقيقاتی، از 
چهارم تا يازدهم اسفندماه، در اقصی نقاط كشور 
برگزارش��د.  آش��نايی افراد جامعه با س��اختار و 
عملک��رد مغ��ز و توانمند س��ازی آن و نيز ارائه ی 
راهکاره��ا برای جلوگيری ازكاهش توانايی های 
مغ��ز از جمل��ه اهداف برگزاری هفته ی آگاهی از 
مغز است كه می تواند به پيشگيری، تشخيص و 
درم��ان و معالجه ی بيماری های ذهنی و مغزی 
كمک كند.به مناس��بت هفت��ه ی آگاهی از مغز، 
مرك��ز تحقيقات علوم اعصاب ش��يراز با ش��عار 
"س��بک س��الم زندگی برای مغز و نخاع"، س��ه 
نشس��ت آموزشی و تخصصی به منظور افزايش 

آگاهی عمومی درقبال اين دو ارگان حياتی بدن، 
برای دانش آموزان، پرس��تاران و دبيران مدارس 
اس��تان ف��ارس برگزار ك��رد و متخصصان علوم 
اعصاب درباره ی ساختار مغز و كاركردهای آن و 
نيز اس��تفاده از ابزاره��ا و كاربرد فناوری ها برای 
تحري��ک مغ��ز و درم��ان بيماری ه��ای مغزی و 
اعص��اب ب��ه تش��ريح و انتق��ال داده های علمی 
پرداختن��د. در اين برنامه ها، مهم ترين چالش ها 
در زمين��ه ی س��المت مغز و نخ��اع، روش های 
اجرای س��بک زندگی س��الم برای مغز و نخاع و 
همچني��ن بهره گي��ری از امکان��ات در زمينه ی 
پيش��گيری و درمان بيماری های مرتبط با مغز و 
نخ��اع مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. عالوه 
براين، تبليغات وس��يعی نيز توس��ط شهرداری و 
س��ازمان قطار ش��هری ش��يراز و نيز صدا و سيما 
برای افزايش آگاهی افراد جامعه نسبت به مغز و 
توانمندی های آن انجام ش��د.  از س��وی ديگر، 
جش��نواره آگاه��ی از مغ��ز ب��ا اهداف آش��نايی 
دانش آم��وزان ب��ا مغ��ز و اهمي��ت آن در زندگی 

انس��ان، زمينه سازی برای گسترش سواد مغزی 
دانش آم��وزان دوره ی ابتداي��ی و نيز توس��عه ی 
علوم ش��ناختی در آموزش و پرورش در س��طح 
م��دارس شهرس��تان آم��ل در اس��تان مازندران 
برگزار شد و نسبت به تهيه و تدوين شيوه نامه ی 
جش��نواره آگاه��ی از مغز در م��دارس، برگزاری 
نمايش��گاه در س��طح مدارس ب��ا محوريت آثار 
دان��ش آم��وزان و نيز توجيه اجرای اين برنامه در 

جلسات مديران مدارس ابتدايی اقدام شد.
دانش��گاه فردوس��ی مش��هد نيز همانند دو سال 
گذش��ته در ام��ر افزايش آگاهی اقش��ار مختلف 
م��ردم نس��بت ب��ه مغ��ز و كاركرده��ای آن به 
اطالع رس��انی و فعاليت پرداخت. اين دانش��گاه 
همايش��ی با حضور اس��اتيد و محققان با شركت 
بيش از پانصد نفر از دانش آموزان و دانش��جويان 
تح��ت عن��وان "پيچيدگی ه��ای دني��ای مغز"، 
"يادگي��ری ب��رای درازمدت "و "انعطاف پذيری 
مغز " روز چهارشنبه شانزدهم اسفندماه در شهر 

مشهد برگزار كرد.

برگزاري برنامه های متنوع آموزشی و تخصصی 
در رسارس كشور به مناسبت هفته ی آگاهي از مغز

 

بارگذاری فیلم درس"کارگاه مداخالت عصبی- شناختی در چاقی" 
در سایت "مکتب خونه " با حامیت ستاد علوم شناختی 

و  عل��وم  تروي��ج  منظ��ور  ب��ه 
فناوری ه��ای ش��ناختی و امکان 
دسترس��ی به منابع يکس��ان برای 
تمامی عالقمندان و دانش��جويان 
و ني��ز فراه��م آوردن بس��ترهای 
الزم جهت حضور در كالس های 
درس مدرس��ان و اس��اتيد عل��وم 
ش��ناختی، فيل��م درس "كارگاه 
مداخ��الت عصب��ی ش��ناختی در 
چاق��ی" با حمايت س��تاد توس��عه 
عل��وم و فناوری های ش��ناختی بر 
روی س��ايت "مکت��ب خون��ه " 
بارگذاری ش��د. يکی از روش های 
چاق��ی،  ح��وزه ی  در  درمان��ی 
مداخ��الت عصب��ی- ش��ناختی 
می باش��د كه در طبقه درمان های 

ش��ناختی-رفتاری قرار دارند. اين 
دوره ی آموزش��ی با تدريس دكتر 
"حامد اختياری" به معرفی اصول 
و پايه ه��ای نظری چاقی و اضافه 

وزن ب��ر اس��اس يافته های علوم 
اعصاب شناختی و مدارهای مغزی 
دخي��ل در بيش خ��وری می پردازد. 
مجموعه كالس های درس اساتيد 

در حوزه های علوم شناختی و نحوه 
طراح��ی و اج��رای مطالع��ه در اين 
حوزه در مقاطع كارشناس��ی ارشد و 
دكتری با طبقه بندی موضوعی، در 
س��ايت "مکتب خونه " برای عموم 
عالقمن��دان ب��ه حوزه ه��ای علوم 
ش��ناختی قابل دسترس��ی اس��ت. 
دانشجويان و عالقمندان حوزه های 
علوم شناختی می توانند برای كسب 
اطالع��ات م��ورد ني��از خ��ود در 
موضوعات مرتب��ط با دروس حوزه 
علوم ش��ناختی به س��ايت "مکتب 
خون��ه " ب��ه نش��انی اينترنت��ی زير 

مراجعه كنند:
https://maktabkhooneh.org/

course/367
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ب��ه منظ��ور ارتقای س��طح فعالي��ت محققان و 
حرك��ت در مس��ير كارب��ری نتاي��ج مطالعات، 
تالش های وسيعی با حمايت ستاد توسعه علوم 
و فناوری ه��ای ش��ناختی در زمينه ی س��اخت، 
تأمين و توس��عه ی ابزاره��ا و فناوری های مورد 
نياز اين حوزه درس��طح كش��ور همچنان ادامه 

دارد.
كارش��ناس ارش��د گ��روه پژوهش، فن��اوری و 
زيرساخت ستاد علوم شناختی در گفت وگويی با 
بخ��ش خب��ری اين س��تاد اعالم ك��رد: تأمين 
تجهيزات پيش��رفته ب��رای محققان حوزه های 
عل��وم ش��ناختی، ي��ک فرصت مناس��ب برای 
دس��تيابی به نتايج مطل��وب و ارائه راهکارهای 
مؤث��ر و س��ازنده اس��ت و يافته ه��ای تحقيقاتی 
می توان��د بس��ترهای الزم را در ام��ر تروي��ج و 
گس��ترش حوزه ه��ای عل��وم ش��ناختی و ني��ز 
تش��خيص و پيش��گيری بسياری از بيماری ها و 
بازتوانی اختالل های ش��ناختی دركشور فراهم 

آورد.
دكتر " حس��ين عزي��زی" ضمن بيان اين كه به 
واس��طه حمايت ه��ای س��تاد علوم ش��ناختی، 
بس��ياری از تجهي��زات و امکان��ات م��ورد نياز 
طرح ه��ای تحقيقات��ی و علمی در داخل كش��ور 
ساخته و تأمين شده است و تالش های گسترده 
در اي��ن زمين��ه همچن��ان ادام��ه دارد، اف��زود: 
جلوگي��ری از خ��روج ارز، صرفه جوي��ی ارزی و 
اش��تغال  زايی در س��طح كش��ور از اولويت های 
نخس��ت س��تاد در اين زمينه اس��ت تا محققان و 
متخصص��ان بتوانند در كوتاه ترين زمان ممکن 
ب��ا انجام طرح های تحقيقاتی، يافته های علمی 

خود را در سطح كشور ارائه دهند.
 وی اف��زود: يک��ی از مهم ترين اقدامات س��تاد 

عل��وم ش��ناختی درام��ر توس��عه ابزاره��ا و 
فناوری ه��ای مورد نياز حوزه ی علوم ش��ناختی 
دركشور، راه اندازی آزمايشگاه ملی نقشه برداری 
مغز اس��ت. آزمايش��گاه ملّی نقشه برداری مغز به 
منظ��ور پاس��خگويی ب��ه بخش��ی از نيازه��ای 
پژوهش��ی و فن��اوری كش��ور در زمينه ی ايجاد 
زيرس��اخت تصويرب��رداری و تحري��ک مغزی 
برای تحقيقات شناختی و ارائه ی خدمات دانش 
بني��ان و روزآم��د درحوزه ی علوم و فناوری های 

شناختی ايجاد شد.
كارش��ناس ارش��د ستاد علوم شناختی با اشاره به 
اين ك��ه در ش��رايط كنون��ی تعام��ل حوزه های 
مختلف با يکديگر، ابزارس��ازی در حوزه-های 
علوم شناختی را ممکن كرده است، گفت: ستاد 
عل��وم ش��ناختی به طرق مختل��ف بهره وری از 
ظرفيت و پتانس��يل های موجود دركش��ور را در 
برنامه ريزی و سياس��ت های خود قرار داده است 
و از ش��کل گيری گروه های "پيشران" مركب از 
متخصصان خبره حوزه-های گوناگون شناختی 
از قبيل علوم پايه، مهندس��ی، روان شناس��ی و 

س��اير بخش ه��ا ب��ه منظور تحق��ق يک هدف 
بزرگ حمايت جدی به عمل می آورد.

دكت��ر عزيزی خاطرنش��ان كرد: ش��کل گيری 
گ��روه "نورواپتيک" درامر اس��تفاده از نور برای 
مطالع��ه ی مغز يک��ی از گروه های"پيش��ران" 
درح��وزه ی علوم ش��ناختی اس��ت ك��ه با هدف 
توس��عه ابزارهای مطالع��ه دراين زمينه ايجاد و 
فعال شده اس��ت. تشکيل دو تيم پژوهشی ديگر 
درحوزه ی "بازتوانی شناختی" و "اعتياد" نيز در 

همين راستاست.
 عضو كارشناس��ی ستاد علوم شناختی همچنين 
اف��زود: اي��ن س��تاد درت��الش اس��ت ي��ک 
گروه"پيش��ران" ديگر ب��ه منظور خودكفايی در 
زمين��ه ی تجهي��زات مورد نياز ب��رای تحريک 

عمقی مغز دركشور ايجاد كند.
به گفت��ه ی دكت��ر عزي��زی يک��ی از راه ه��ای 
توس��عه ی ابزاره��ا و فناوری ه��ای م��ورد نياز، 
هم انديشی خبرگان حوزه های مختلف شناختی 
برای مشخص كردن مسير دستيابی است و در 
اي��ن راس��تا با توج��ه به نياز كش��ور در زمينه ی 
تجهي��زات و فناوری های"ايمپلن��ت مغزی"، با 
حمايت ه��ای همه جانبه س��تاد، حدود ده پروژه 
پژوهش��ی و توس��عه فناوری تصويب و در حال 

اجراست.
 وی اضافه كرد: به منظور رش��د ش��ركت های 
دان��ش بني��ان و توس��عه فناوری و ابزارس��ازی، 
حمايت از توليد تجهيزات ش��ناختی در اولويت 
قرار دارد و با اقدامات س��تاد تاكنون بيش از 15 
م��ورد پيش خري��د اين ابزارها انج��ام و تحويل 
تجهي��زات ب��ه مراكز تخصص��ی و علمی انجام 

شده است.

 با حامیت ستاد علوم شناختی، تالش های وسیعی در امر ساخت و تأمین ابزارها 
و فناوری های حوزه علوم شناختی درکشور ادامه دارد
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یکصد و بیست طرح علمی و تحقیقاتی 

تحت پوشش چرت حامیتی ستاد علوم شناختی قرار دارد
ب��ا هدف توانمندس��ازی گروه ه��ای فعال و نيز 
تقوي��ت نيروهای مختصص درحوزه های علوم 
ش��ناختی، در طی س��ال گذشته يکصد و بيست 
ط��رح علم��ی و تحقيقات��ی تحت پوش��ش چتر 
حمايتی س��تاد توس��عه علوم و ف��ن آوری های 

شناختی قرار گرفت.
دكتر" محمدحس��ين مقامی" كارش��ناس ارشد 
گ��روه پژوهش، فن آوری و زيرس��اخت س��تاد 
عل��وم ش��ناختی اع��الم ك��رد: اي��ن طرح های 
تحقيقاتی، در زمينه های علوم اعصاب شناختی، 
روانشناس��ی شناختی، تکنولوزی های شناختی، 
آموزش و پرورش ش��ناختی و نيز زبانشناس��ی 
ش��ناختی از حماي��ت هم��ه جانب��ه اين س��تاد 

برخوردار شدند.
"مقامی" با اش��اره به اينکه اجرای اين طرح ها 
گامی برای تقويت توان و اس��تعدادهای دانش 
پژوه��ان و متخصص��ان و ني��ز اس��تفاده از 
ظرفيت ه��ای موجود در كش��ور جه��ت نيل به 
خودكفاي��ی و كاهش وابس��تگی ها و همچنين 
افتخار آفرينی در س��طوح علمی اس��ت، گفت: 
چهل عنوان از طرح ها جزء طرح های ش��اخص 
س��تاد محس��وب می ش��وند و با حمايت ستاد در 
مراكز مهم دانش��گاهی كش��ور از جمله توس��ط  
دانشگاه های شريف، تهران، اميركبير، بهشتی، 

خواجه نصير طوسی تدوين و ارائه شده است.
كارش��ناس ارش��د ستاد علوم ش��ناختی حمايت 
گس��ترده از تش��کيل گروه ه��ای پيش��رو در 
حوزه ه��ای عل��وم ش��ناختی را يک��ی ديگ��ر از 
اقدامات و فعاليت های اين ستاد در سال گذشته 
برش��مرد و افزود: اين اقدام با هدف بهره گيری 
از ت��وان علم��ی و تخصص��ی محقق��ان و 
متخصص��ان و تجمي��ع فعالي��ت آنان دربخش 
های مش��ترک صورت گرفته اس��ت و در حال 
حاض��ر س��ه گروه پيش��رو در حوزه ه��ای علوم 
ش��ناختی در حال فعاليت اس��ت و گروه چهارم 

نيز در سال 97  تشکيل و آغاز به كار می كند.
وی توس��عه برنامه "ايمپلنت مغزی"، حمايت از 
توليد و س��اخت محصوالت شناختی، گسترش 
همکاری های علمی با س��اير كشورهای جهان، 
اعالن فراخوان طرح های پژوهشی و حمايت از 
پايان نامه ها و مقاالت مرتبط با علوم ش��ناختی 
را از عم��ده فعاليت ه��ای گ��روه پژوه��ش، 
زيرساخت و فن آوری های ستاد علوم شناختی 
ي��اد ك��رد و گف��ت: در حوزه توس��عه "ايمپلنت 

مغ��زی" جهت دهی ب��ه فعاليت های تخصصی 
غير همگرا هدف اصلی ستاد قرار دارد و در اين 

زمينه موفقيت های نيز حاصل شده است.
وی يادآورش��د: با توجه به پتانس��يل بسيار خوب 
در كش��ور در حوزه های مهندس��ی و پزشکی، ده 
ط��رح ايمپلن��ت مغزی در ش��ش عن��وان مورد 
حماي��ت س��تاد اس��ت و فعالي��ت در اجرای اين 
طرح ه��ا ب��ا ت��الش محقق��ان دانش��گاهی و 

تخصصی ادامه دارد.
دكت��ر مقام��ی حماي��ت از تولي��د و س��اخت 
محص��والت مرتبط با علوم ش��ناختی در داخل 
كش��ور را بخش��ی ديگر از تالش های حمايتی 
ستاد به منظور دستيابی به خودكفايی، و كاهش 
وابس��تگی های علم��ی ب��ه خ��ارج برش��مرد و 
خاطرنش��ان كرد: تعامل گس��ترده با  ده شركت 
دانش بنيان در دس��تور كار س��تاد علوم شناختی 
ق��رار گرف��ت و در نهاي��ت منجر به عقد قراداد با 

پنج شركت شده است.
كارش��ناس ارشد س��تاد علوم شناختی گسترش 
همکاری های علمی با ساير كشورها را از ديگر 
سياس��ت های س��تاد علوم ش��ناختی در س��ال 
گذشته ياد كرد و افزود: به منظور بهره گيری از 
تج��ارب و تب��ادل اطالع��ات و يافته ه��ای 
تحقيقات��ی، برق��راری تعام��ل و ارتباط كاری با 

محققان و متخصصان مراكز علمی و تخصصی 
كش��ورهای جهان، سياس��ت های س��تاد علوم 
شناختی به امر گسترش و توسعه همکاری های 
مش��ترک ب��ا اي��ن مراكز معطوف ش��د و  بدليل 
وجود زيرس��اخت های مناس��ب علمی و صنعتی 
در برزي��ل، دامنه همکاری ها با مراكز تخصصی 
اين كش��ور ب��رای اجرای طرح های مش��ترک 
افزاي��ش ياف��ت و قراردادهاي��ی مي��ان ايران و 

برزيل امضاء و مبادله شد.
وی در اين گفت و گو همچنين افزود: در س��ال 
گذش��ته هفتمين فراخ��وان پذيرش طرح های 
پژوهش��ی انجام و طی آن يکصد و پانزده طرح 
تحقيقی در حوزه های علوم ش��ناختی به س��تاد 
ارائ��ه ش��د ك��ه پس از انج��ام مطالعات علمی و 
داوری های تخصصی، 25 طرح مورد پذيرش و 

حمايت ستاد علوم شناختی قرار گرفت.
وی همچني��ن اضاف��ه كرد: در س��ال گذش��ته 
يکص��د و چه��ل و دو پايان نامه و يکصد و چهل 
و شش مقاله مرتبط با حوزه های علوم شناختی 
از چتر حمايتی س��تاد علوم ش��ناختی برخوردار 
ش��دند. دكتر مقامی تشکيل كارگروه تخصصی 
س��نجش و ارزيابی شناختی و نيز آغاز همکاری 
با پژوهش��گاه "روي��ان " را از ديگر فعاليت های 

ستاد علوم شناختی در سال گذشته ياد كرد.
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 پویش هفته آگاهی از مغز
کار گروه آموزش، ترویج، و منابع انسانی
تهیه کننده: سینا توکلی

پرونده 
ویژه

مقدمه:
س��تاد راهبری توس��عه علوم و فناوری های شناختی 
در راس��تای اه��داف و رس��الت های خ��ود در ترويج 
علوم و فناوری های شناختی پويشی در سطح شهر 
ته��ران ب��ا همکاری كلي��ه س��ازمان ها و نهادهای 
دولت��ی و خصوصی و همچنين س��ازمان های مردم 
نه��اد و انجمن های علم��ی برگزار نمود. اين پويش 
موضوعات مختلف علوم و دانس��تنی های مربوط به 
ذهن و شناخت را برای گروه های مختلف مخاطبان 
در قالب مواد آموزش��ی متن��وع ارائه كرد. مخاطبان 
پوي��ش هم��ه اف��راد جامعه ش��امل، 1. ك��ودكان و 
نوجوانان، 2. جوانان، 3. بزرگساالن و سالمندان بود 
ك��ه در س��ه س��طح دان��ش آم��وزان و معلم��ان، 
دانش��جويان و اس��اتيد، و عموم مردم اطالع رسانی 

انجام شد.

تاریخچه برگزاری هفته آگاهی از مغز
 )Brain Awareness Week( هفته آگاهی از مغز
پويش��ی جهانی برای ارتقاء عالقمندی عمومی به 
تحقيقات علوم اعصاب اس��ت كه توس��ط اتحاديه 
پژوهش های مغز دانا  )DANA( و اتحاديه اروپايی 
دان��ا و ب��ه صورت س��اليانه از 1996 تا كنون برگزار 
می ش��ود. س��ازمان پژوهش��ی دانا يک سازمان بشر 
دوس��تانه خصوص��ی متش��کل از بي��ش از 400 
عصب ش��ناس برجس��ته دنيا و از جمله 16 نفر برنده 
جاي��زه نوب��ل اس��ت ك��ه ب��ا ش��عار دروازه ورود به 
اطالعات معتبر درباره مغز تحقيقات مرتبط با مغز را 
از طريق كمکهای مالی، انتشار مطالب و برنامه های 
آموزش��ی پش��تيبانی می كند. اهداف كلی موسس��ه 

پژوهشی دانا بر سه اصل استوار است:
 ارتقاء بهتر مغز و عملکردهای آن

 س��رعت بخش��يدن به كش��ف درمان اختالالت 

مغزی
 مبارزه با برچس��ب زدن اختالالت مغزی از طريق 

آموزش های ارائه شده.
اگرچه موسس��ه دانا در س��ال 1950 تأس��يس شد اما 
اولين هفته آگاهی از مغز برای عموم در سال 1996 
برگ��زار ش��د و ه��م اكنون بيس��ت و دومين س��ال 
برگ��زاری هفت��ه آگاهی از مغز در دنياس��ت. از زمان 
آغ��از ب��ه كار هفت��ه آگاهی از مغز ت��ا كنون بيش از 
4100 همکار در 99 كش��ور در اين رويداد ش��ركت 

نموده اند. 
بعضی از مهمترين كش��ورهای برگزار كننده برنامه 

هفته آگاهی از مغز در دنيا عبارتند از:
آمري��کا )بي��ش از 70 روي��داد(، انگلس��تان، آلمان، 
اس��پانيا، سوئيس، آرژانتين، روس��يه، هند، رومانی، 
فنالن��د، ژاپ��ن، كان��ادا، پرتقال، مکزي��ک، تركيه، 

عربستان، امارات.

امس��ال هفته آگاهی از مغز در كش��ور در تاريخ 4 لغايت 11 اس��فندماه تعيين و 
برگ��زار ش��د. برنام��ه ري��زی هفته آگاه��ی از مغز در آذرماه ب��ا تدوين برنامه و 
تشکيل ستاد اجرايی آن به سرپرستی جناب آقای دكتر جغتايی، در سه سطح 
مخاطبين عام، دانش آموزی و دانش��جويی و با هدف آگاهی از مغز، ش��ناخت 
توانمندی ها و كاركردها و بهبود عملکرد آن تدوين ش��د. امس��ال اين رويداد با 
شعار" مغزت رو بشناس" و با اولويت عناوين مغز انعطاف پذير، مغز ورزشکار، 
مغ��ز س��الم، مغ��ز اجتماعی و مغ��ز خالق به عموم مخاطبان اطالع رس��انی و 

معرفی شد.

برگزاری هفته آگاهی ازمغز
سال 1396
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مهم ترين برنامه های هفته آگاهی س��ال 1396 در 
س��ه بخش دانش آموزی، دانش��جويی و مخاطبان 

عام شامل موارد زير بود:
 برگ��زاری كارگاه هاي��ی ب��ا موضوع افس��ردگی و 
آلزايمر با مش��اركت اداره س��المت شهرداری تهران 

در سراهای محله
 برگ��زاری كارگاه آم��وزش مرب��ی ب��رای مربيان 

مهدهای كودک
 برگزاری طرح سفيران مغز و شناخت برای دانش 

آموزان در بيش از 100 مدرسه
 برگ��زاری 5 س��مينار تخصص��ی دانش آموزی در 
مناطق تحصيلی معرفی ش��ده از س��وی آموزش و 

پرورش
 برگزاری 3 سمينار دانشجويی

 برگزاری 4 سخنرانی آموزشی در فرهنگسراها
 تهي��ه و تولي��د فيلمه��ای كوتاه ي��ک دقيقه ای با 

موضوع آگاهی از مغز و بهبود توانمندی آن
 توليد محتوای علمی و انتش��ار در كانال آگاهی از 

مغز و فضاهای مجازی
 ش��روع برنامه تلويزيونی موتور جس��تجو هر شب با 

موضوع آگاهی از مغز
 پوش��ش خبری و اطالع رس��انی خبرهای هفته از 

طريق خبرگزاريها
 برگزاری مراسم ويژه با حضور اساتيد، هنرمندان، 

ورزش��کاران و دانش��جويان و اه��دای جواي��ز مغز و 
شناخت اهوازی

هفت��ه آگاه��ی از مغز با حمايت س��تاد و با همکاری 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی، وزارت 
آموزش و پرورش، س��ازمان بهزيس��تی كل كشور، 
شهرداری تهران، صدا و سيمای جمهوری اسالمی، 
انجمن ه��ای علم��ی مرتب��ط همچ��ون انجم��ن 
دانشجويی علوم اعصاب صدرا، انجمن كاردرمانی، 
انجم��ن گفتاردرمانی، اتحادي��ه انجمنهای علمی- 
دانش��جويی روانشناس��ی و مش��اوره، انجمن علوم 
اعصاب ايران و س��ازمان های مردم نهادی همچون 

انجمن اتيسم ايران و انجمن آلزايمر برگزار شد.

برگزاری جلسات اتاق فکر با حضور نمایندگان سازمانها، انجمن های علمی، سمن ها و گروه های دانشجویی قبل از شروع پویش

برگزاری نشست خبری پویش آگاهی از مغز با حضور دبیر علمی )دکتر محمد تقی جغتایی(، 
دبیر اجرایی )سینا توکلی( و دبیر کارگروه محتوا و رسانه )رضا پناهی( در باغ کتاب تهران
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اقدام�ات ش�کل گرفت�ه هفت�ه بر اس�اس 
مخاطبان:

1-  بخش دانش آموزی:
در اي��ن بخ��ش تولي��د محتوا، برق��راری تعامالت با 
مراكز مختلف جهت توزيع و انتشار روزنامه ديواری 
و اينفوگراف��ی ه��ا در م��دارس و پژوهش س��راها از 
اقدام��ات اصلی ب��ود. در بخش توليد محتوا اقدامات 
انج��ام گرفته ش��امل تهيه و طراح��ی محتوای اينفو 
گراف��ی، تهي��ه و طراحی محت��وای روزنامه ديواری، 
تهيه محتوای قابل ارائه برای سفيران مغز و شناخت 

در مدارس بود. در بخش تعامالت اقدام به برگزاری 
جلس��ه با مس��ئوالن بخش��های مختلف آموزش و 
پ��رورش، بررس��ی ام��کان چ��اپ و توزي��ع روزنامه 
ديواری و اينفوگرافی از طريق آموزش و پرورش در 
م��دارس و پژوهش س��را ها، امکان ارس��ال و توزيع 
روزنامه ديواری و اينفوگرافی از طريق شهرداری در 
س��راهای محل��ه از مهمترين اقدام��ات بود. كميته 
دانش آموزی ستاد در ابتدا اقدام به برنامه ريزی طرح 
سفيران مغز و شناخت با استفاده از دانشجويان نخبه 
رشته های پزشکی به منظور آشنايی دانش آموزان با 

حوزه علوم و فناوری های ش��ناختی و فراهم س��ازی 
مقدمات جذب آنها به اين حوزه برای 100 مدرس��ه 
نمود. دو س��ال گذش��ته طرح سفيران مغز و شناخت 
همزمان با هفته آگاهی از مغز برگزار ش��د و امس��ال 
س��ومين س��ال دوره خود را با پوش��ش 100 مدرسه و 
پژوهش س��را در اس��تان های تهران، البرز، اصفهان، 
خراس��ان رضوی، گيالن و... با 15000 دانش آموز 
دوره دوم متوسطه و با هدف آشنايی دانش آموزان با 
عل��وم و فناوری ه��ای ش��ناختی، مغ��ز و ارتباط آن با 

سالمت روان اقدام نمود.

همایش های نیم روزه دانش آموزی:

همایش نیم روزه مغز و شناخت/ برگزار کننده: دبیرستان پسرانه دکتر 
حسابي/ زمان: شنبه 5 اسفند، 7:45 الی 12:00،

مکان: خيابان پيروزی، خيابان نبرد، خيابان ش��اهد 6، دبيرس��تان پس��رانه 
دكتر حسابي منطقه 14

سخنرانان: دكتر مهدی پورمحمد )هيئت علمی پژوهشکده علوم شناختی(، 
دكتر مهديه كرمی )دانشجوی دكتری زبان شناسی(

همایش نیم روزه مغز و ش�ناخت/ ویژه دانش آموزان پایه نهم/ برگزار 
کننده: دبیرستان متوسطه 1 حضرت زینب

زمان: دوشنبه 7 اسفند، 9:30 الی 11:00
مکان: ميرداماد، خيابان ظفر، خيابان شهيد اميرسهيل تبريزيان، پالک 21، 

دبيرستان متوسطه 1 حضرت زينب پايه نهم منطقه 3
سخنرانان: دكتر مهدی پورمحمد )هيئت علمی پژوهشکده علوم شناختی(، 

دكتر محمود تلخابی )هيات علمی دانشگاه فرهنگيان(
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همای�ش نی�م روزه مغ�ز و ش�ناخت/ ویژه دانش آم�وزان دوره اول و دوم 
متوس�طه/ برگزار کننده: پژوهشس�رای دانش آموزی بصیرت ناحیه 2 

ری واحد دختران
زمان: چهارشنبه 9 اسفند 8:30 الی 12:00

م��کان: س��الن فاطم��ه الزهرا ش��هرری واقع در ضلع جنوب��ی حرم حضرت 
عبدالعظيم

س��خنرانان: دكتر مهدی پورمحمد، دكتر ابهريان )هيات علمی پژوهش��کده 
علوم شناختی(

همای�ش نی�م روزه مغ�ز و ش�ناخت/ وی�ژه دان�ش آم�وزان دوره دوم 
متوسطه/ برگزار کننده: اداره آموزش و پرورش منطقه 19

زمان: چهارشنبه 9 اسفند 9:00 الی 12:00
م��کان: انته��ای خط ن��ازی آباد، ابتدای خ بهمني��ار، اداره آموزش و پرورش 

منطقه 19-تاالر معلم
س��خنرانان: دكتر مهديه كرمی )دانش��جوی دكتری علوم ش��ناختی(، دكتر 

محمد حسين مقامی )هيئت علمی دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی(

برگزاری مدرسه شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی

اطالعات مربوط به بحث های تخصصی

مدرسه زمستانه علوم اعصاب )دوره آمادگی مرحله دوم آزمون bee brain(نام برنامه:
انجمن علوم اعصاب صدرانام مجری:
دانشگاه علوم پزشکی ايران و آزمايشگاه ملی نقشه برداری مغزمحل اجرا:

سه شنبه 1 اسفند لغايت جمعه 4 اسفندتاریخ و زمان برگزاری:
آمادگی دانش آموزان برگزيده مرحله اول آزمون brain bee جهت شركت در آزمون مرحله دوماهداف برگزاری:

فيزيولوژی سيستم عصبی، آناتومی و بافت شناسی سيستم عصبی، سرفصل ها
بيماری های نورولوژی، بيماری های روانپزشکی، ترمينولوژی سيستم عصبی

دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دومطیف و محدود سنی مخاطبان

تحصیالتنام سخنرانتاریخ و ساعتعنوان برنامه ها و کارگاه های برگزار شدهردیف

دانشجوی مقطع بالينی پزشکیسعيد روستايیسه شنبه 1 اسفند ساعت 10 الی 12ترمينولوژی علوم اعصاب1

فيزيولوژی سيستم عصبی2
سه شنبه 1 اسفند ساعت 13 تا 17
پنجشنبه 3 اسفند ساعت 8 تا 10
جمعه 4 اسفند ساعت 8 تا 10

دكترای علوم اعصابدكتر علی شهبازی

دكترای علوم تشريحدكتر هما رسولیچهارشنبه 2 اسفند ساعت 8 تا 14آناتومی سيستم عصبی3

دكترای علوم تشريحدكتر مرادیچهارشنبه 2 اسفند ساعت 15 تا 17بافت شناسی سيستم عصبی4
متخصص نورولوژیدكتر مصطفی الماسیپنجشنبه 3 اسفند ساعت 10 تا 17بيماری های نورولوژی5

متخصص روانپزشکیدكتر محمدرضا شالبافانجمعه 4 اسفند ساعت 13 تا 17بيماری های روانپزشکی6

مدرس��ه زمس��تانه علوم اعصاب به مدت 4 روز برای برگزيدگان مرحله اول آزمون BRAIN BEE برگزار ش��د كه در اين دوره مباحث آزمون مرحله دوم به دانش آموزان 
آموزش داده شد. محل برگزاری مدرسه دانشگاه علوم پزشکی ايران بود و در طی دوره دانش آموزان از آزمايشگاه ملی نقشه برداری مغز بازديد كردند.
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سمینارهای دانشجویی
س��مينار دانش��جويی دانش��گاه گيالن- ششم الی 

هشتم اسفند ماه 1396 تاالر حکمت
 س��مينار دانش��جويی مغز و شناخت با همت انجمن 
علم��ی مغز و ش��ناخت دانش��گاه گي��الن، در تاريخ 
شش��م الی هش��تم اس��فند ماه 96 درتاالر حکمت 

دانش��گاه ب��ا اس��تقبال ب��ی نظير دانش��جويان اين 
دانش��گاه برگزار شد. س��خنرانان اين همايش دكتر 
مس��عود اصفهانی، دكتر سجاد رضايی، دكتر فاطمه 
كريم��ی، دكت��ر عذرا زبردس��ت، دكتر روح اهلل گازر، 
دكت��ر رضا س��لطانی، دكت��ر فرهاد فرخن��ده، دكتر 
كامبي��ز قائم��ی، دكت��ر مريم دانای ط��وس و دكتر 

دانيال صابر سميعی پيرامون مسائل مختلف آگاهی 
ازمغز اعم نقش ش��ناخت و علوم ش��ناختی در زندگی 
بش��ر، جاي��گاه ام��روز عل��وم ش��ناختی در دني��ا و 
كاربردهای اين علم، تشريح مغز انسان)در اين پنل 
كه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گيالن برگزار 

شد.

سمینار دانشجویی دانشگاه خوارزمی – دوشنبه 7 اسفند ماه سالن 
غدیر دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی

س��مينار آگاه��ی از مغ��ز ب��ا همت انجمن علمی مغز و ش��ناخت دانش��گاه در روز 
دوشنبه 7 اسفندماه در سالن غدير دانشکده ادبيات دانشگاه خوارزمی با سخنرانی 
دكت��ر خس��روآبادی، دكت��ر عزيزی، دكتر عليزاده، دكتر مرادی پيرامون مس��ائل 
مختلف آگاهی ازمغز اعم علوم اعصاب ش��ناختی، مدل س��ازی ش��ناختی، هوش 
مصنوعی، روانشناس��ی ش��ناختی و هويت، پخش فيلم كوتاهی در مورد آزمايش 
ليبت با پشتيبانی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، و با حضور مسئوالن، 

اساتيد و دانشجويان برگزار شد.

نتایج نظر سنجی از شرکت کنندگان
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب

300 نفر6 نفر21 نفر

سمینار دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 تهران – چهارشنبه 9 اسفند ماه سالن احمدی روشن
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بخش مخاطبین عام
مهم تري��ن آيتم ه��ای اين بخش ش��امل توليد اينفو 
گراف��ی با محتوای مرتبط )كاركردهای ش��ناختی و 
اهمي��ت مغ��ز(، تهي��ه پوس��تر هفته آگاه��ی، تهيه 
محت��وای كليپ ه��ای اطالع رس��انی، توليد كليپ 
جه��ت پخ��ش در برنامه ه��ا، ترجم��ه و بارگذاری 
فيلم های كوتاه مرتبط در وب س��ايت باش��گاه مغز و 
ش��ناخت و يوتيوپ، تلگرام و ش��بکه های اجتماعی، 

تهي��ه محت��وای مناس��ب جهت اطالع رس��انی به 
خانواده ه��ا ب��ا موضوع راهنم��ای والدين و بازيهای 
س��اده ب��رای كودكان. كميته اجراي��ی هفته در اين 
بخ��ش اق��دام ب��ه تعيين چهار فرهنگس��را در چهار 
سوی تهران نمود، چهار فرهنگسرای منتخب برای 
برگزاری مراس��م س��خنرانی با موضوعات آلزايمر و 

افسردگی، حفظ سالمت مغز و سالمندی بودند.
الزم ب��ه ذك��ر اس��ت تع��داد بازديد از پوس��تر هفته 

آگاهی در ش��بکه های اجتماعی در س��ال 96 بيش از 
10 هزار نفر و پوس��تر مراس��م اختتاميه بيش از 80 

هزار نفر بازديد داشته است.

تولی�د کلیپ ه�ای کوت�اه ی�ک دقیقه ای با ش�عار 
"مغزت رو بشناس"، با همکاری شورای سالمت 

صدا و سیما برای انتشار در فضای مجازی

س��مينار دانش��جويی آگاهی از مغز با رويکرد توانبخشی با همت 
انجم��ن علم��ی مغز و ش��ناخت دانش��گاه در روز چهار ش��نبه 9 
اس��فندماه در س��الن احمدی روشن دانش��گاه علوم بهزيستی و 
توانبخش��ی با س��خنرانی دكتر خس��روآبادی، دكتر خرمی، دكتر 
اكبر فهيمی، دكتر نصرت آبادی، دكتر پيش��ياره، دكتر كمالی و 
دكتر حقگو پيرامون مس��ائل مختلف آگاهی ازمغز، اعم از نقش��ه 
ب��رداری مغ��ز، ه��وش مصنوع��ی، توانبخش��ی ش��ناختی، 
نوروپالستيسيته، شناخت اجتماعی، نوروماركتينگ با پشتيبانی 
س��تاد توس��عه علوم و فناوری های ش��ناختی، كميته تحقيقات 
دانش��جويی و با حضور مس��ئوالن، اس��اتيد و دانشجويان حوزه 

توانبخشی برگزار شد.

موضوع برنامه "اضطراب و افسردگی" / زمان: دوشنبه 7 اسفند، 8:00 
ال�ی 10:00/ م�کان: خیاب�ان پیروزی، خیابان دهم فروردین، دبس�تان 

دخترانه هدایت
سخنران: جناب آقای دكتر محمدجواد پرورش، روانپزشک

موض�وع برنام�ه "اضط�راب و افس�ردگی" / زمان: دوش�نبه 7 اس�فند، 
10:00 ال�ی 12:00،/ م�کان: میدان ش�هدا، خیابان مجاهدین اس�الم، 

ساختمان کانون بازنشستگان
سخنران: جناب آقای دكتر محمدجواد پرورش، روانپزشک

موض�وع برنام�ه "آلزایم�ر" / زم�ان: دوش�نبه 7 اس�فند، 10:00 ال�ی 
12:00،/ مکان: انتهای نواب، انتهای تندگویان، سرای محله خانی آباد 

نو
سخنران: دكتر ثريا مهرابی/ دكتری علوم اعصاب

موض�وع برنام�ه "آلزایم�ر" / زم�ان: س�ه ش�نبه 8 اس�فند، 10:00 الی 
12:00/ م�کان: س�ی مت�ری نی�روی هوایی، مس�یل منوچهری، مجتمع 

فرهنگی ورزشی کوثر
سخنران: دكتر غالمرضا بندلی

برگزاری سمینارهایی با همکاری اداره سالمت شهرداری تهران
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موضوع برنامه "اضطراب و افس�ردگی" / زمان: چهارش�نبه 9 اس�فند 
10:00 ال�ی 12:00/ م�کان: بزرگ�راه رس�الت، ایس�تگاه مت�رو عل�م و 

صنعت، ساختمان معاونت اجتماعی فرهنگی منطقه 8
سخنران: جناب آقای دكتر سعيد صادقی، دكترای روانشناسی شناختی

کارگاه آموزش�ی وی�ژه مدی�ران و مربی�ان مهدهای کودک به همت اداره 
بهزیستی استان تهران

زمان: چهارشنبه 9 اسفند 9:00 الی 11:00
مکان: شهر ری،. بهزيستی شهرستان ری

سخنران: مهديس مقصودلو، پژوهشگر دكترای توانبخشی شناختی

با رايزنی گروه آموزش با برنامه سازان سيما برنامه های مختلفی به موضوع آگاهی از مغز پرداختند.
برنامه های هفته آگاهی از مغز در سیما

برنامه تلویزیونی طبیب، شبکه سه سیما
اين برنامه گفتگو محور با هدف اطالع  رسانی و پيشگيری در حوزه سالمت، هر 
روز ميزبان متخصصان رش��ته های مختلف پزش��کی اس��ت. تهيه كنندگی اين 
برنامه بر عهده علی زاهدی و اجرای آن برعهده پيمان طالبی اس��ت كه ميزبان 

دكتر ابهريان در هفته آگاهی از مغز بود.

برنامه تلویزیونی موتور جستجو، شبکه آموزش
اين برنامه يک ماجراجويی در دنيای علم و فناوری اس��ت كه می كوش��د مفاهيم 
پيچي��ده را ب��ه زب��ان س��اده ب��رای مخاطبان ش��بکه آموزش بيان كن��د. »موتور 
جس��تجو« ب��ه تهي��ه كنندگی علی خس��روی و با طراحی و كارگردانی س��ياوش 
صفاريان پور توليد می ش��ود، موتور جس��تجو از ش��نبه تا چهار شنبه هر شب ساعت 
21 از شبکه آموزش سيما پخش می شود كه در هفته ی آگاهی از مغز هر شب به 

مضوع آگاهی از مغز در بخش ليبميبک در اين برنامه می پرداخت.

برنامه تلویزیونی حال خوب، شبکه سالمت
ي��ک برنام��ه گفتگ��و محور، اين برنام��ه اگرچه به بررس��ی تخصصی اختالالت 
روانپزشکی بزرگساالن می پردازد اما گروه مخاطب هدف اين برنامه صرفًا روان 
رنجوران نيستند و همه افرادی هستند كه ممکن است به داليل متفاوتی نياز به 
روانپزش��کی و روانشناس��ی داش��ته باش��ند. زندگی پيچيده امروزی، امکانات و 
انتخاب ه��ای متع��ددی ك��ه انس��ان ها دارند و از طرف ديگر ميل به بهتر ش��دن و 
كمال طلبی انس��ان زمينه ای می ش��ود تا افراد برای انتخاب برتر با فردی كه در 
اي��ن زمين��ه تخص��ص دارد مش��اوره كنن��د. برنامه حال خوب قص��د دارد تعامل 
دوسويه مخاطب و كارشناسان متخصص اين برنامه را در راستای نهادينه كردن 
اهميت س��المت روان و تالش برای رس��يدن به حال خوب از س��مت همگان 

فراهم نمايد.

برنام�ه تلویزیون�ی خب�ر 20 ه�م در هفته آگاهی از مغ�ز میزبان دکتر جغتایی، 
دبیر علمی کمپین بود.

پوش��ش خب��ری و گ��زارش تمامی اتفاقات هفت��ه در بيش از 10 خبرگزاری )مهر، 
دانشجو و...( منتشر شد.

انتش��ار ده مطل��ب ب��ا موضوع��ات آگاه��ی از مغز در بيماری ه��ای مختلف اعم از 
اتيسم، آلزايمر، پاركينسون و... در فضاهای مجازی.
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در ط��ی مدت زمان برنامه ريزی هفته، رايزنی هايی 
ب��ا مركز تحقيقات علوم اعصاب ش��يراز، دانش��گاه 
فردوسی مشهد و اداره آموزش و پرورش شهرستان 

آمل )معاونت آموزش ابتدايی( صورت گرفت

جش�نواره آگاهی از مغز با اهداف ذیل در دس�تور 
کار معاونت آموزش ابتدایی شهرستان آمل قرار 

گرفت.
1-آش��نايی دان��ش آم��وزان با مغ��ز و اهميت آن در 

زندگی انسان
2- زمينه س��ازی برای گس��ترش س��واد مغزی در 

دانش آموزان دوره ابتدايی
3-زمينه س��ازی برای توس��عه علوم ش��ناختی در 

آموزش و پرورش
مهم ترين فعاليت های انجام ش��ده جشنواره آگاهی 
از مغ��ز در ح��وزه آم��وزش ابتدايی شهرس��تان آمل 

عبارت است از:
1-تهيه و تدوين شيونامه جشنواره آگاهی از مغز در 
مدارس ابتدايی در ابتدای سال تحصيلی با همکاری 

كارشناس��ان آموزش و گروه آموزشی و ارسال شيوه 
نامه به مدارس ابتدايی دولتی و غير دولتی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
ب��ه مناس��بت هفته آگاهی از مغ��ز، مركز تحقيقات 
علوم اعصاب ش��يراز با شعار"س��بک س��الم زندگی 
برای مغز و نخاع"، سه نشست آموزشی و تخصصی 
ب��ه منظور افزايش آگاهی های عمومی، برای دانش 
آموزان، پرس��تاران  و دبيران مدارس اس��تان فارس 
برگزار كرد و متخصصان علوم مغز و اعصاب درباره 
س��اختارهای مغز و كاركردهای آن و نيز اس��تفاده از 
ابزاره��ا و كارب��رد ف��ن آوری ها برای تحريک مغز و 
درم��ان بيماری ه��ا مغ��زی و اعصاب به تش��ريح و 

انتقال داده های علمی پرداختند.
در اي��ن برنامه ه��ا مهمتري��ن چالش ه��ا در زمين��ه 
س��المت مغ��ز و نخ��اع، روش های اجرای س��بک 
زندگی برای س��المت مغز و نخاع و همچنين بهره 
گي��ری از امکان��ات در زمين��ه پيش��گيری و درمان 
بيماری ه��ای مرتب��ط ب��ا مغز و نخ��اع مورد بحث و 

گفت و گو قرار گرفت.
 عالوه براين، تبليغات وس��يعی نيز توسط شهرداری 
و س��ازمان قطار ش��هری ش��هر ش��يراز و نيز صدا و 
س��يما برای افزايش آگاهی های افراد جامعه نس��بت 

به مغز و توان مندی های آن انجام شد.

دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد نيز همانند دو سال گذشته 
در ام��ر افزاي��ش آگاهی های اقش��ار مختلف مردم 
نس��بت به مغز و كاركردهای آن به اطالع رس��انی و 
فعالي��ت پرداخ��ت و همايش��ی ب��ا حضور اس��اتيد و 
محقق��ان و ش��ركت بي��ش از پانص��د نف��ر از دانش 
آموزان و دانش��جويان با موضوعات "پيچيدگی های 
دنيای مغز"، "يادگيری برای درازمدت " و "انعطاف 
پذيری مغز " روز  چهارشنبه شانزدهم اسفند 96 در 

شهر مشهد برگزار می كند.
الزم به ذكر است 20 دانشگاه نيز به همت اتحاديه 
انجمن های علمی روانشناس��ی كمپين هفته آگاهی 

از مغز را برای دانشجويان برگزار نمودند.

روز جمعه 11 اس��فند ماه 96 مراس��م افتتاحيه هفته 
آگاه��ی از مغ��ز در ب��اغ كتاب ته��ران با حضور 400 
شركت كننده و با حضور متخصصان و اساتيد حوزه 
علوم شناختی، دانشجويان، هنرمندان و... برپا شد و 
متخصص��ان درب��اره هفت��ه آگاه��ی از مغ��ز و روند 
ش��ناخت مغز، انعطاف پذيری مغز، رابطه هنر و مغز 
و تاثيران آن بر سالمت روان، سالمندی و حافظه و 
سالمت روان و برچسب های روانی برای مخاطبان 

س��خنرانی نمودن��د. دكتر"س��يد كمال خ��رازی " 
دبيرس��تاد توس��عه علوم و فن آوری های ش��ناختی 
درمراس��م اختتامي��ه "هفت��ه آگاه��ی از مغز" گفت: 
اعتياد در استفاده از شبکه های اجتماعی می تواند به 
ابعاد هيحانی و عاطفی مغز انسان آسيب بزند و فرد 
را دچار انزوا سازد. ايشان با اشاره به اينکه درمسايل 
اجتماع��ی با پديده های پيچيده ای روبرو هس��تيم، 
گف��ت: ش��کل گي��ری رفتاره��ا درجامع��ه متأث��ر 

ازكاركردهای جمعی مغز انسان هاس��ت. دبير س��تاد 
علوم شناختی افزود: با استفاده از داده های عظيمی 
كه در فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی وجود 
دارد می توان با كمک علوم اجتماعی محاسباتی كه 
زير مجموعه علوم ش��ناختی است، مدل های حاكم 
ب��ر رفتارجوام��ع را ترس��يم كرد و به ش��ناخت دقيق 

پديده های اجتماعی دست يافت.

برگزاری هفته آگاهی از مغز در دیگر استان ها:

مراسم اختتامیه هفته آگاهی از مغز با مشارکت باغ کتاب تهران
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دراي��ن مراس��م دكتر"محمد تقی جغتايی "مش��اور 
ارش��د س��تاد علوم شناختی و دبيرعلمی هفته آگاهی 
از مغز، از اين ارگان مهم بدن انس��ان به عنوان يک 
فرمان��ده مهم ياد ك��رد و افزود: تمامی مهارت های 
كالمی، حركتی و ذهنی تحت كنترل مغز قرار دارد 
و اختالالت دراين ش��بکه، به بيماری های مغزی و 
ذهن��ی منجر می ش��ود. وی با تش��ريح ديدگاه های 
متفاوت در ادوار گوناگون نس��بت به مغز و عملکرد 
آن گف��ت: ام��روزه  ب��ا پيش��رفت دانش و س��اخت 
ابزارهای مدرن، تحول چش��مگيری درمطالعه مغز 
صورت گرفته كه با كمک آن می توان به پيشگيری، 
تش��خيص و درمان بيماری ها ناشی از اختالالت در 
ش��بکه مغزی شتافت. درمراسم اختتاميه اين هفته، 
"س��ياوش صفاري��ان پ��ور" به عنوان "س��فير مغز و 
ش��ناخت " و ميزبان اين برنامه در نشس��تی صميمی 
ب��ا متخصص��ان حوزه ه��ای مختل��ف و نمايندگان 

جامع��ه هن��ری و ورزش��ی به گفت و گ��و پرداخت، 
"احس��ان قائم مقامی "از جامعه ورزش��ی و "سروش 
صحت " از جامعه هنرمندان از مهمانان اين مراسم 
بودن��د. درمراس��م اختتامي��ه هفت��ه آگاه��ی ازمغز 
همچني��ن از مروج��ان و محقق��ان برترحوزه مغز و 
عل��وم ش��ناختی با اهداء جواي��زی تقدير بعمل آمد و 
جايزه مغز اهوازی به س��ياوش صفاريان پور و دكتر 
س��عيد قزوينيان اهدا ش��د.همچنين در اين مراس��م 
دكت��ر محم��د رضا نوروزی پيرامون تأس��يس مركز 
علم مغز در باغ كتاب تهران با حمايت س��تاد توس��عه 
علوم و فناوری های ش��ناختی خبر داد و اهداف اين 

مركز علم را تشريح كرد.
دكت��ر عبدالرحم��ن نجل رحيم، دكتر امير حس��ين 
معماری، دكتر ش��يوا دولت آبادی از ديگر مهمانان 

اين مراسم بودند كه با ايشان گفتگو شد.
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فرصت ها و چالش های مدارهای واسط مغز و ماشین در میزگردی با دکرت مقامی و دکرت خرسوآبادی

تهیه و تنظیم: سعید روستایی حسین آبادی

هوش مصنوعی در خدمت توانبخشی شناختی
 

مقدمه
BCI يا مدارهای واس��ط مغز و ماش��ين وسايلی 
هس��تند ك��ه امکان برقراری ارتب��اط بين مغز و 
دني��ای اط��راف را هم ب��رای بيماران و هم برای 
 .BCIافراد س��الم با اهداف خاص فراهم می كند
ي��اBrain computer interface در س��ال 
1973 توس��ط دانش��مندی به ن��ام جاكز ويدال 
)1925-1987( مطرح ش��د. نزديک 20 س��ال 
ط��ول كش��يد تا اي��ن ايده كمی پخته تر ش��ود. 
نمونه ه��ای اوليه ی BCI روی حيوانات آزمايش 
می شد. حوالی سال 2000 اولين نمونه BCI در 

انس��ان اس��تفاده ش��د و از س��ال 2016 اكث��ر 
كش��ورهای پيش��رفته ی دني��ا ب��ا توج��ه ب��ه 
كاربردهای زيادی كه BCI دارد حساب ويژه ای 
روی آن ب��از كرده ان��د. يکی از كاربردهای مهم 
آن در بحث توانبخش��ی بيماران اس��ت. از ديگر 
كاربردهای آن در امور نظامی و صنعتی اس��ت. 
ي��ک مث��ال واضح از BCI، كنترل يک روبات يا 
پهباد با س��يگنال های مغزی اس��ت. مثال ديگر 
اي��ن اس��ت كه ب��رای بيمار قطع نخ��اع بازويی 
عصب��ی را اب��داع كنند كه با توجه به تفکر فرد به 
حرك��ت دربيايد. مداره��ای BCI انواع مختلفی 

مث��ل مداره��ای فع��ال، نيمه فع��ال و غير فعال 
 BCI دارن��د. ب��ه ص��ورت كل��ی ورودی ه��ای
حالت های كلی مغز اس��ت مثل حالت ش��ادی، 
خس��تگی، تصميم به حركت و گفتار و خروجی 
 EEG،  fNIRS، آن می توان��د س��يگنال های

TMS و fMRI باشد. 
 ،BCI دس��تاوردهای  آخري��ن  در خص��وص 
كاربردها و چالش های آن و يکی از ش��اخه های 
مه��م آن يعن��ی ايمپلنت ه��ای مغ��زی پ��ای 
صحبت های دو تن از اس��اتيد متخصص در اين 

حوزه نشسته ايم:
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دکتر محمدحسین مقامی، دانش آموخته مهندسی 
ب��رق و الکتروني��ک دانش��گاه صنعت��ی خواج��ه 
نصيرالدين طوسی و عضو هيأت علمی دانشکده ی 
مهندس��ی برق دانش��گاه تربيت دبير شهيد رجايی و 
كارشناس گروه پژوهش، فناوری و زيرساخت ستاد 
توس��عه علوم و فناوری های ش��ناختی كه عمده ی 
زمينه ه��ای تحقيقات��ی ايش��ان، ريز سيس��تم های 

كاشت در بدن و مدارهای مجتمع آنالوگ است.
دکتر رضا خس�روآبادی دانش آموخته ی مهندسی 
پزش��کی بيوالکتريک و دكت��رای كامپيوتر گرايش 
هوش مصنوعی و پست دكترای تصويربرداری مغز 
و روانشناس��ی و مدلس��ازی ش��ناختی و اس��تاديار 
پژوهش��کده ی علوم ش��ناختی و مغز دانشگاه شهيد 
بهش��تی و مس��ئول كميته ی روابط بين الملل ستاد 
توس��عه ی علوم و فناوری های ش��ناختی كه عمده 
فعاليت ه��ای تحقيقات��ی ايش��ان در زمينه پردازش 

سيگنال و تصويربرداری مغزی است.

از کابرده�ای BCI ش�روع کنیم. در علوم 
ش�ناختی ام�روز BCI بیش�تر ب�ا ک�دام 

کاربردهایش شناخته می-شود؟
دکت�ر مقام�ی: بازتوان��ی بيماران مبتال ب��ه انواع و 
اقسام فلج های عضالنی مثل بيماران ALS و قطع 
عضو، كه در اين بيماران باعث برقراری ارتباط بين 
بيم��ار و ويلچ��ر، كنت��رل حركات ويلچ��ر و تغيير در 
روش��نايی محيط و روش��ن كردن تلويزيون با تفکر 

می شود.
BCI می تواند در دروغ سنجی و بازی های رايانه ای 
مث��ل واقعيت مجازی )virtual reality( و مديريت 

كيفيت خواب به كار برود.
دکت�ر خس�روابادی: از كاربرده��ای آن می توان به 
درمان بيماری هايی مثل س��کته ها و بهبود بلع پس 
از ش��يمی درمانی، نوروماكتين��گ، اقتصاد رفتاری، 
ارتقای توجه و توانبخشی های شناختی اشاره كرد.

س�از و کار اصل�ی مداره�ای واس�ط مغز و 
ماشین از نظر منطقی چیست؟

دکتر خسروآبادی: ما هميشه به دنبال اين هستيم 
ك��ه حالت ه��ای مغ��ز را ب��ه ص��ورت يک دس��تور 
)command( دربياوري��م و آن ه��ا را ب��ه ص��ورت 
فيدب��ک به خود ش��خص منتق��ل كنيم در اين راه از 
مکانيس��م های مغ��زی ك��ه بيش��تر ب��ر اس��اس 
خودتنظيمی اس��ت اس��تفاده می كنيم و تالشمان بر 
اين اس��ت تا مکانيس��م مغزی مذكور را به حالت پايه 
)س��الم( برگردانيم. ديدگاه قديمی اين بود كه وقتی 
يک آس��يب مثل س��کته يا تروما به مغز وارد می شود 
اين آس��يب ماندگار بوده و س��اختار مغز را تغيير می-

ده��د ام��ا ح��وزه ی BCI با اين نگرش وارد ش��د كه 
مکانيس��م های مغزی هس��تند كه عملکردهای ما را 
اعم از شناختی و رفتاری انجام می دهند پس اگر ما 
بتواني��م مکانيس��م ها را به حال��ت طبيعی برگردانيم 

هرچن��د ك��ه س��اختار آس��يب ديده باش��د می توان 
عملکرده��ای ش��ناختی طبيعی داش��ت.BCI از دو 
جنبه فعاليت های الکتريکی و هموديناميک )مربوط 
ب��ه جري��ان خ��ون(، می توان��د مغ��ز را رص��د كند. 
فعاليت ه��ای الکتريکی فعاليت های مس��تقيم مغز 
اس��ت و درمان ه��ای مبتنی بر اي��ن فعاليت به طور 
 BCI مس��تقيمی ب��ر مغز اث��ر می گذارن��د در نتيجه

بيشتر بر اين فعاليت ها تمركز می كند.

در خص�وص نق�ش BCI در توانبخش�ی 
ش�ناختی و اثرات�ی که می توان�د در بهبود 
عملکردهای شناختی داشته باشد توضیح 

دهید.
دکتر خس�روآبادی: به عنوان مقدمه ی توضيح اين 
س��وال بايد ابتدا با ش��بکه های مغزی آش��نا ش��ويم. 
هيچ موقع مغز ما در حال استراحت نيست و هميشه 
فعالي��ت دارد. اين فعاليت ها وقتی می خواهيم عملی 
را انج��ام دهي��م يا تقويت می ش��وند يا تضعيف. يک 
سری از فعاليت های مغزی ما توسط شبکه ها انجام 
می ش��ود. يعنی در هر عمل خاص ش��ما فقط از يک 
س��ری قسمت ها و قطعات خاص از مغزتان استفاده 
می كني��د. ي��ا حداق��ل يک س��ری از قطعات نقش 
پررن��گ ت��ری دارند كه به آن ها ش��بکه های مغزی 
گفته می ش��ود. در هس��تی شناسی مغز يک سری از 
ش��بکه ها با هم فعاليت می كنند. تعداد ش��بکه های 
مغ��زی در تعاري��ف مختلف متفاوت اس��ت. معمواًل 

گفته می شود كه تعداد اين شبکه ها 7 تاست.
 human در حيط��ه توانبخش��ی ش��ناختی بايد ب��ه
computer interaction )HCI( توج��ه وي��ژه ای 
كرد. يعنی  مداخله ای كه می خواهيم انجام دهيم در 
 real( چه بس��تری صورت بپذيرد. در فضای واقعی
world(، در واقعي��ت مج��ازی )virtual reality( يا 
واقعي��ت اف��زوده )augmented reality( ؟ مثاًل در 
مداخله ی سکته ی مغزی ثابت شده است كه محيط 
واقعيت افزوده از واقعيت مجازی و از فضای واقعی 
بهتر اس��ت زيرا اين محيط salience network يا 
ش��بکه ی حال��ت هيجانی را در مغ��ز فعال می كند و 
 default mode اي��ن ش��بکه هم اث��ر متقابلی ب��ر
 executive function network و   network
دارد ك��ه در مجم��وع باع��ث ارتق��ای عملکردهای 
ش��ناختی می ش��ود. شاهدی بر اين مسئله اين است 
كه انس��ان در حالت مود بهتر، يادگيری بهتری دارد 
ك��ه نتيجه فعالي��ت salience network اس��ت. 
 BCI اث��رات متقاب��ل اي��ن ش��بکه ها دس��تمايه ی
شده اس��ت تا با آن بتوانند عملکردهای ش��ناختی را 

ارتقا ببخشند.

دانش�گاه های پیش�روی جهان در علوم و 
 BCI فن�اوری تا چ�ه میزان روی تحقیقات
حساب باز کرده اند؟ جایگاه خاص BCI در 
تحقیق�ات مغ�ز مره�ون چ�ه ویژگ�ی آن 

است؟
دکت�ر مقام�ی: دانش��گاه های زي��ادی در دني��ا در 
زمينه ی BCI فعاليت می كنند مثل اس��تنفورد، جان 
هاپکين��ز، س��ن ديگ��و و واش��نگتن در آمري��کا، 
پلی تکنيک لوزان در س��وئيس و امپريال كالج لندن 
و دانش��گاه هونگ كون��گ. BCI ي��ک موضوع بين 
رش��ته ای اس��ت كه در آن مهندسی برق، مهندسی 
كامپيوت��ر، مهندس��ی متال��وژی، مهندس��ی پليمر، 

 دی��دگاه قدیم��ی ای��ن بود که 
وقتی یک آس��یب مثل سکته یا 
تروما به مغز وارد می شود این 
آس��یب ماندگار بوده و ساختار 
مغ��ز را تغیی��ر می ده��د ام��ا 
حوزه ی BCI با این نگرش وارد 
شد که مکانیس��م-های مغزی 
هس��تند که عملکردهای ما اعم 
از ش��ناختی و رفت��اری را انجام 
می دهن��د پس اگر م��ا بتوانیم 
مکانیس��م ها را به حالت طبیعی 
برگردانیم هرچند که س��اختار 
آس��یب دیده باش��د می ت��وان 
عملکرده��ای ش��ناختی طبیعی 

داشت
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هوش مصنوعی، علوم ش��ناختی، پردازش سيگنال، 
الکتروفيزيولوژی و علوم پزش��کی درگير هس��تند و 
بايد متخصصان رش��ته های مختلف دست به دست 
ه��م بدهن��د ت��ا بتوان پ��روژه ای را تعري��ف كرد و با 

موفقيت آن را پيش برد.
دکتر خس�روآبادی: از س��ه دهه پيش حوزه BCI در 
علوم ش��ناختی به جريان ش��اخصی تبديل ش��د به 
علت اين كه BCI و به طور عام تر مهندس��ی عصبی 
)brain engineering( می توانس��ت بس��تری را 
ب��رای همگرايی فناوری ه��ای مختلف و كاربردی 
ك��ردن عل��وم پايه فراهم كند. در حوزه BCI، علوم و 

فناوری های نانو و فناوری اطالعات نقش دارند.

 BCI آیا ایمپلنت های مغزی نیز در حوزه ی
ق�رار دارن�د؟ س�از و کار عم�ل آنها چگونه 

است؟
دکتر مقامی: يکی از شاخه های BCI، ايمپلنت های 
مغزی اس��ت. ثبت س��يگنال از مغز برای كاربردهای 
BCI ب��ه س��ه روش امکان پذي��ر اس��ت. يک��ی از 
روش ه��ای آن EEG اس��ت ك��ه در آن الکتروده��ا 
باالی سطح جمجمه قرار می گيرند و اصاًل تهاجمی 
نيس��ت. ي��ک روش ديگ��ر ECoG اس��ت. در اين 
روش جمجم��ه برداش��ته می ش��ود و الکتروده��ا از 
سطح مغز سيگنال ها را دريافت می كنند. اين روش 
نيمه تهاجم��ی اس��ت. روش ديگ��ر اينتراكورتيکال 
اس��ت كه الکترودها وارد قش��ر مخ می شوند و كاماًل 

تهاجمی اس��ت اما كيفيت س��يگنال آن از ECoG و  
EEG بهتر اس��ت. ايمپلنت های مغزی بايد با روش 

اينتراكورتيکال يک ثبت امواج از مغز انجام دهند.

جایگاه ایمپلنت های مغزی در BCI به چه 
صورت اس�ت؟ آیا در ایران برای پیش�برد 
فناوری ایمپلنت-های مغزی کاری صورت 

می گیرد؟
دکتر مقامی: در دنيا روی ايمپلنت های مغزی خيلی 
تمركز می كنند. در ايران از دو و نيم س��ال پيش در 
س��تاد توسعه علوم و فناوری های شناختی كميته ای 
به نام كميته ايمپلنت های مغزی تش��کيل ش��د. اين 
كميته دس��ت به طراحی پروژه های مناسب راجع به 
ايمپلنت ه��ای مغزی برای اس��تفاده در زمينه-های 
پزش��کی و درمان بيماری هايی مثل پاركينس��ون و 
وس��واس زد. كميته ايمپلنت های مغزی با ش��ركت 
بيش از 10 استاد با تخصص های مختلف به دبيری 
دكتر اميرمس��عود سوداگر اس��تاد دانشکده-ی برق 
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی شروع به 
فعاليت كرد و بيش از 15 جلس��ه تش��کيل داد تا اواًل 
به مديران ارش��د س��تاد، اهميت س��رمايه گذاری در 
ايمپلنت ه��ای مغ��زی توضي��ح داده ش��ود. ثاني��ًا 
پروژه های مختلف تعريف ش��د، بيش از 10 پروژه با 
رويکرده��ای مختل��ف ب��ه ص��ورت اجزايی از يک 
سيستم بزرگ به نام پروژه ماژوالر ملی با مطالعه ای 
كه از كارهای ديگر كش��ورها انجام شده بود طراحی 

ش��د. در سايت س��تاد درخواست پروپوزال برای اين 
فراخ��وان  در ط��ی س��ه  و  داده ش��د  پروژه ه��ا 
پروپوزال ه��ای مختل��ف از دانش��گاه های سراس��ر 
كشور دريافت شد. جلسات داوری متعددی تشکيل 
ش��د و از بين اين طرح ها 10 طرح برگزيده ش��د كه 
عناوين آن ها عبارت بودند از:  طراحی الکترودها )2 
ط��رح(، ارتب��اط بيس��يم الکتروده��ا و مداره��ای 
كاشته ش��ده در مغز با بيرون )3 طرح(، مدارات ثبت 
س��يگنال عصب��ی )1 طرح(، تحريک س��لول های 
عصب��ی )1 ط��رح(، پردازن��ده س��يگنال عصبی )1 

طرح(، ساخت باتری برای ايمپلنت ها )1 طرح(

خص�وص  در  ای�ران  علم�ی  جای�گاه 
ایمپلنت ه�ای مغ�زی را چگون�ه ارزیاب�ی 

می کنید؟
دكتر مقامی: دانش��گاه هايی كه طرح های پروژه ی 
ماژوالر ملی را ارائه دادند و پروپوزال آن ها تصويب 
ش��د عب��ارت بودن��د از دانش��گاه صنعتی ش��ريف، 
دانش��گاه اميركبي��ر، دانش��گاه صنعت��ی خواج��ه 
نصيرالدين طوسی، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه 
صنعتی س��هند تبريز و دانش��گاه فردوسی مشهد كه 
نش��انگر پراكندگ��ی جغرافياي��ی خوب��ی در زمينه 
پايگاه های فعاليت اين حوزه در كشور است. در طی 
پ��روژه ی م��اژوالر مل��ی بي��ش از 60 متخصص در 
زمينه ه��ای مختلف مث��ل الکتروفيزيولوژی، علوم 
اعص��اب، ب��رق و مخاب��رات، پ��ردازش س��يگنال، 
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مهندسی مواد، مهندسی شيمی، فناوری و زيرساخت 
مش��غول به فعاليتند. در نتيجه در كش��ور ما پتانس��يل 
خوب��ی در اي��ن زمينه هس��ت. در حال حاضر ايران جز 
25 كش��ور برت��ر دني��ا در زمينه ايمپلنت های مغزی در 
10 س��ال اخير اس��ت. مس��لمًا با حمايت اخير س��تاد از 
ايمپلنت-ه��ای مغ��زی اين جايگاه بهبود بيش��تری 

خواهد يافت.
نق��ش پ��روژه ی ماژوالر ملی را در پيش��رفت فناوری  
ايمپلنت های مغزی و همچنين ميزان پيش��رفت خود 

پروژه را توضيح دهيد.
دكتر مقامی: قبل از حمايت س��تاد، گروه های مختلف 
ب��ه صورت جزي��ره ای فعاليت می كردند اما پروژه-ی 
م��اژوالر مل��ی به ص��ورت يک پروژه  ب��ا هدف ايجاد 
انس��جام بين اين فعاليت ه��ای جزيره ای با حمايت-

های مالی قوی طراحی شد.
ميزان پيش��رفت پروژه ماژوالر ملی به طور ميانگين 
در حال حاضر 30 تا 40 درصد اس��ت و در آينده تمام 

10 پروژه100درصد تکميل خواهد شد.

جزئی�ات اه�داف پ�روژه ی م�اژوالر ملی که 
حاصل تصمیمات کمیته ایمپلنت های مغزی 

بود توضیح دهید.
دكت��ر مقام��ی: پروژه ی ماژوالر مل��ی 5 هدف اصلی 

داشت.
1. توسعه ی فناوری های شناختی

2.  تربي��ت نيروی انس��انی متخص��ص در اين زمينه: 
كش��ور ما از اس��اتيدی برخوردار اس��ت كه در خارج از 
كشور در اين زمينه ها كار كرده اند طی اين پروژه اين 
اس��اتيد ترغي��ب ش��دند ت��ا ب��ه دانش��جويان خ��ود 

تخصص های الزم را آموزش دهند.
3.  جهت دهی به فعاليت های تخصصی غير همگرا

4.  توس��عه مرزه��ای دانش و فن��اوری در زمينه علوم 
شاختی، پزشکی و مهندسی پزشکی

5.  حضور قوی در عرصه های بين المللی در زمينه های 
پژوهشی، صنعتی و كاربردی

 يکی از اهداف آينده اين طرح، تجاری س��ازی اس��ت 
كه در 5 سال آينده ميسر خواهد شد و همينک دور از 

دسترس است.

آی�ا حمایت ه�ای س�تاد توس�عه ی عل�وم و 
فناوری های شناختی از ایمپلنت های مغزی 

منحصر به پروژه ی ماژوالر ملی است؟
دکت�ر مقام�ی: بج��ز پروژه ماژوالر مل��ی، دو رويکرد 
حمايتی ديگر س��تاد از ايمپلنت های مغزی عبارتند از: 
حماي��ت منف��رد از پروژه ه��ای مختلف در اين زمينه و 
حمايت از طرح تحريک عمقی مغز )DBS(. در طرح 
DBS مراك��ز مختل��ف ب��ا مركزيت دانش��گاه تهران 
فعاليت می كنند اين مراكز عبارتند از دانش��گاه علوم 
پزش��کی شيراز، پژوهش��کده ی رويان، دانشگاه علوم 
پزش��کی ايران، دانش��گاه صنعتی س��هند تبريز و دو 
ش��ركت دانش بنيان. داوری های مربوط به اين طرح 

و تصويب پروپوزال های آن انجام شده اس��ت و منتظر 
تخصيص بودجه برای كليد زدن پروژه است. در حال 
حاض��ر جراح��ی DBS در اي��ران انجام می ش��ود اما 
جراح��ان ايران��ی از دس��تگاه های خارجی اس��تفاده 
 DBS می كنند. هدف اين پروژه س��اخت دستگاه های

ايرانی است.

وضعی�ت کش�ورهای پیش�تاز در زمین�ه 
ایمپلنت های مغزی به چه صورت اس�ت؟ آیا 
افق پیش�رفت کش�ور ما در این زمینه روشن 

است؟
دکت�ر مقام�ی: كش��ورهای ديگ��ر ك��ه در زمين��ه 
ايمپلنت های مغزی پيش��تاز هس��تند از س��ال ها قبل 
برنامه-ري��زی كردن��د و پروژه های مختلف را تعريف 
كردن��د و ب��ا حمايت ه��ای مالی مناس��ب از نهادهای 
كش��ورما  در  زدن��د.  كلي��د  را  پروژه ه��ا  دولت��ی 
زيرس��اخت های مناس��ب برای فعاليت در اين زمينه 
وج��ود دارد. كش��ور م��ا از 150 متخص��ص در زمينه 
مهندس��ی ايمپلنت های مغ��زی و 150 متخصص در 
زمينه پزش��کی ايمپلنت های مغزی برخوردار اس��ت و 
نزديک به 35 دانش��کده مهندس��ی در كشور استعداد 

فعاليت در اين زمينه را دارا هستند.

برنامه ه�ای بعدی کمیته ایمپلنت های مغزی 
را توضیح دهید.

دکتر مقامی: بعد از تکميل 100% طرح ماژوالر ملی، 
اولين سيس��تم مجتمع ايمپلنت مغزی در كش��ور توليد 
خواهد ش��د و روی حيوانات آزمايش می ش��ود و بعد از 
آن با كس��ب تجربه بيش��تر به سمت پروژه-ای خيلی 
بزرگت��ر خواهي��م رف��ت كه در آن با رف��ع نواقص اين 
پروژه به سيس��تم كاملی دس��ت يابيم كه بتوان كنترل 
كام��ل حي��وان يا انس��ان را با كمک ايمپلنت مغزی به 
صورت بيس��يم داشته باش��يم. چالش اصلی اين پروژه 

تکنولوژی ساخت تجهيزات اوليه است.

از حوزه های چالش برانگیز در BCI بگویید. 
نحوه برخورد با مشکالت احتمالی این حوزه 

باید چگونه باشد؟
دکتر خسروآبادی: Neuroempowering يعنی كه 
در فرد س��الم عملکردهای ش��ناختی را ارتقا ببخشيم و 
neuroenhancement يعن��ی عملک��ردی ك��ه در 
ف��ردی از دس��ت رفته اس��ت به حال��ت طبيعی آن باز 
گرداني��م. در تم��ام بحث ه��ای BCI و نوروفيدب��ک، 
neuroenhancement مطرح است و جايگاه آن در 
برخی بيماری ها مثل ADHD تثبيت شده است اما در 
بيم��اری آلزايم��ر كمی چالش برانگيز اس��ت چون با 
حافظه س��ر و كار داريم و كار س��خت می ش��ود! كه 
تحقيق��ات ب��رای گس��ترش آن در بازتوانی آلزايمر در 

ايران در حال انجام است.
و  بازی ه��ا   Neuroempowering در  ام��ا 
اپليکيش��ن های ش��ناختی صاحب جايگاه هستند كه 

BCI یک موضوع بین رش��ته ای 
متخصص��ان  بای��د  و  اس��ت 
مختل��ف  رش��ته های 
دست به دس��ت ه��م بدهند تا 
بت��وان پروژه ای را تعریف کرد 
و با موفقیت آن را پیش برد.

در ای��ران از دو و نی��م س��ال 
پیش در س��تاد توس��عه علوم و 
فناوری های ش��ناختی کمیته ای 
ب��ه ن��ام کمیت��ه ایمپلنت ه��ای 
مغزی تش��کیل شد. این کمیته 
دس��ت ب��ه طراح��ی پروژه های 
مناسب راجع به ایمپلنت-های 
در  اس��تفاده  ب��رای  مغ��زی 
زمینه ه��ای پزش��کی و درم��ان 
بیماری هایی مثل پارکینسون و 

وسواس زد.
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اتفاق��ًا يک��ی از 7 حوزه ای اس��ت كه گفته می ش��ود 
هوش مصنوعی و علوم ش��ناختی را در آينده تحت 
تأثي��ر ق��رار می ده��د. از BCI ه��م می ت��وان در 
Neuroempowering اس��تفاده ك��رد ك��ه نوعی 
دوپينگ ش��ناختی اس��ت و از نظر نورواتيک و اخالق 

شناختی خيلی چالش برانگيز است.
 برخ��ی بحث های ديگ��ر مثل كنترل ربات با ذهن، 
كنت��رل خان��ه با ذهن )اينترنت اش��ياء( ب��ا توجه به 
اهمي��ت آن ه��ا در نيروهای دفاعی هم از بحث های 
رو  ب��ه  رش��د و چال��ش برانگيز در BCI اس��ت. مثاًل 
س��اخت كالهی كه س��رباز نيروی زمينی با گذاشتن 

آن روی سر خود استرس نداشته باشد!
در نوروماكتين��گ، 50% خريده��ای م��ا ناآگاهان��ه 
اس��ت. مثاًل مش��خص شده اس��ت كه در ايجاد ميل 
اوليه به خريد يک جنس لوب اينس��والی مغز فعال 
می ش��ود و ايجاد آن فعاليت قابل ثبت اس��ت. بحثی 
كه در نوروماركتينگ مطرح می ش��ود اين اس��ت كه 
با پياده س��ازی حالت های بيماری در انسان ها آن ها 
را به خريد ترغيب كنيم. مثاًل در بيمار ADHD چند 
مکانيسم مغزی تحت تأثير قرار می گيرد. مکانيسم 
ادراک   ،)reward process( پ��اداش 
 inhibitory( و مکانيس��م مه��ار )perception(
control( اخت��الل ايج��اد می ش��ود ك��ه از نظ��ر 
ماركتين��گ اخت��الل در اين س��ه مکانيس��م مغزی 
مطلوب است ! چون باعث می شود انسان محصول 
م��ورد نظ��ر را خريداری كند پس پياده س��ازی مدل 
ADHD در انس��ان س��الم می توان��د ي��ک ش��گرد 
نوروماركتين��گ باش��د كه البت��ه نورواتيک و اخالق 
عص��ب ش��ناختی اج��ازه اين كاره��ا را نمی دهد. از 
 BCI ديگر تکنيک های نوروماركيتينگ در تعامل با
ايجاد وس��واس خريد با پياده س��ازی مدل بيماران 
OCD و ي��ا ايج��اد priming effect  و تأثي��ر آن در 

تصميم گيری است.
  Brain to brain stimulation يعن��ی اينک��ه بتوان 
با اس��تفاده از مغز و ذهن يک نفر، بدن فرد ديگر را 
كنترل كرد كه در صورت پيشرفت آن بحث اخالق 
خدايی )god behavior( پر رنگ می-ش��ود يعنی 
ب��ا منطق ذه��ن يک نفر می توان تعداد بيش��ماری 
انس��ان را كنت��رل كرد. اي��ن نيز از بحث های چالش 

برانگيز BCI است.
 speechless communication بح��ث ديگ��ر
اس��ت ك��ه می ت��وان با آن بدون ح��رف زدن ارتباط 

برقرار كرد.
راهکار مناس��ب روياروي��ی و برخورد با چالش های 
فراوان BCI تقويت حوزه ی اخالق عصب شناس��ی 

)نورواتيک( است

کم و کاس�تی های برنامه های تحقیقاتی در 
زمینه BCI در ایران را توضیح دهید.

دكت��ر خس��روآبادی: مرك��ز فناوری های همگرا كه 
يک��ی از زيرمجموعه ه��ای معاونت علمی-فناوری 

رياس��ت جمهوری اس��ت از تحقيقات BCI حمايت 
می كند اما كمبودی كه در اين زمينه احساس می-

ش��ود اين اس��ت كه كش��ورما فاقد مركز BCI است. 
همانگون��ه كه آزمايش��گاه ملی نقش��ه برداری مغز 
داري��م باي��د ي��ک مرك��ز BCI ه��م ب��رای اهداف 
پژوهشی و درمانی داشته باشيم. مثاًل پژوهشکده ی 
موفقيان دانش��گاه شريف كه در زمينه ی توانبخشی 
حركتی فعاليت می كنند . كلينيک مغز و ش��ناخت و 
دانش��گاه علوم پزشکی ايران در زمينه ی توانبخشی 

ش��ناختی فعاليت می كند ام��ا تمام اين فعاليت ها به 
ش��کل جزيره ای انجام می گيرد و لزوم همگرايی در 
اين فعاليت ها احس��اس می ش��ود كه با تاسيس يک 

مركز BCI اين همگرايی ايجاد می شود.

اف�ق آینده ی مداخ�الت درمانی مبتنی بر 
BCI را چگونه می بینید؟

دکتر خس�روآبادی: در حال حاضر در س��ازمان نظام 
روانشناسی كميته نوروفيدبک تاسيس شده است و 
در وزارت بهداش��ت نيز در حال تاس��يس اس��ت. با 
انج��ام اي��ن كارها BCI جاي��گاه خود را باز می كند و 
می توان��د در آين��ده ب��ه صورت يک درم��ان روتين 
اس��تفاده ش��ود و حتی مش��مول بيمه های درمانی 

شود!

از تجارب شخصی خود در زمینه تحقیقات 
BCI بگویید

دکتر خس�روآبادی: آش��نايی من با حوزه ی BCI از 
زمان��ی ش��روع ش��د ك��ه در دوره ی دكترا به صورت 
 institute for infocomm پاره وقت در مؤسسه ی
research س��نگاپور ك��ه از مؤسس��ات مطرح در 
مس��ابقات جهانی BCI فعاليت می كردم و در آن جا 
بر توانبخش��ی س��کته ی مغزی برای حركت اندام 
 ،BCI فوقان��ی و بهب��ود بلع پس از ش��يمی درمانی با
درمان ADHD با نوروفيدبک و بازی های مبتنی بر 
BCI تحقي��ق می ش��د و م��ن در آن ج��ا تحقي��ق در 
خصوص احساس��ات و عملکردهای شناختی مبتی 
ب��ر BCI را ادام��ه دادم و هنگام��ی ك��ه ب��ه اي��ران 
بازگش��تم پروژه ای را با حمايت س��تاد توسعه علوم و 
فناوری-های ش��ناختی برای س��اخت نوروفيدبک 
روباتي��ک ب��رای كودكان ADHD انج��ام دادم كه 
همينک در كلينيک مغز و ش��ناخت دانش��گاه شهيد 
بهش��تی در حال طی كردن مراحل آزمايش��ی است. 
شاخصه ی اين پروژه subtype specific بودن آن 
اس��ت كه برای زيرگروه های مختلف اين بيماری از 
روش-ه��ای مختلفی اس��تفاده می كند و همچنين 
بررس��ی اينکه برای درمان ADHD با نوروفيدبک 

استفاده از كدام محيط مناسب تر است.
 phantom limb تحقي��ق اخي��ر من در خص��وص 
pain است كه در آن، فرد عليرغم قطع عضو در آن 
درد احس��اس می كن��د. علت��ی كه ب��رای اين اتفاق 
متصور می ش��وند برهم خوردن باالنس بين شبکه-
ه��ای مغ��زی اس��ت و باي��د اين باالن��س به حالت 
طبيع��ی برگ��ردد كه اين كار ب��ا تصور حركت عضو 
مذك��ور ص��ورت می گيرد تحقيق م��ا به اين صورت 
اس��ت ك��ه فرد ب��ا اس��تفاده از يک ب��ازی می تواند 
حركت عضو قطع شده را تصور كند و با فعال شدن 
salience network باالن��س بين ش��بکه ها را به 
حالت طبيعی برگرداند كه البته هنوز اين تحقيق به 
مرحل��ه كلينيک��ی و آزماي��ش روی بيم��اران وارد 

نشده-است.

در کش��ور ما پتانسیل خوبی در 
ای��ن زمین��ه هس��ت. در ح��ال 
حاضر ایران جز 25 کشور برتر 
دنی��ا در زمین��ه ایمپلنت ه��ای 
مغزی در 10 س��ال اخیر است. 
مس��لماً با حمایت اخیر س��تاد از 
ایمپلنت های مغزی این جایگاه 
بهبود بیش��تری خواهد یافت. 
زیرس��اخت های  ای��ران  در 
مناس��ب ب��رای فعالیت در این 
زمینه وجود دارد. کش��ور ما از 
زمین��ه  در  متخص��ص   150
مهندسی ایمپلنت های مغزی و 
زمین��ه  در  متخص��ص   150
پزش��کی ایمپلنت ه��ای مغزی 
برخ��وردار اس��ت و نزدیک به 
35 دانش��کده مهندس��ی در 
کشور استعداد فعالیت در این 

زمینه را دارا هستند.
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در رستان چه می گذرد؟
معرفی مرکز علم مغز و شناخت

دکرت پژمان نوروزی، طراح مرکز علم مغز و شناخت

می توان با  قاطعيت گفت دس��تور تمام كارهايی كه 
در ط��ول زندگ��ی انج��ام می دهي��م، از مغزم��ان 
گرفته اي��م. ش��ايد همي��ن جمله ی س��اده و به نظر 
بديه��ی نش��ان دهنده ی اهميت و جاي��گاه مغز، در 
س��اختار زيستی  ماست. هنگامی-كه از خوردن غذا 
ل��ذت می بري��م؛ ي��ا در يک رابطه ی انس��انی حس 
خوش��ايندی را تجرب��ه می كني��م؛ ي��ا از غم و غصه 
گريه می كنيم؛ يا خش��مگين می شويم، می ترسيم و 
فرار می كنيم؛ يا از خودمان دفاع می كنيم و هزاران 
ه��زار موقعي��ت ديگر را با مغزمان مديريت می كنيم. 
برای همين اس��ت كه نياز داريم تا بيش��تر و بيشتر از 
مغز، س��اختار، رفتار و آينده اش اطالع داشته باش��يم. 
علم عصب شناس��ی زايي��ده ی همين نياز و اهميت 
اس��ت. و به دليل همين نياز اس��ت كه پژوهش��گران 
عل��وم اعص��اب هفته ی »آگاه��ی از مغز« را تعريف 
كرده ان��د ت��ا ما بتوانيم بيش��تر و بيش��تر »مغزمان را 
بشناس��يم«. ش��ناخت مغز از  اين منظر مهم است كه 
مراقب��ش باش��يم و رفتاره��ای زيس��تی و اجتماعی 

بهتری بروز دهيم. 
همين "ايده ی ش��ناخت مغز" بود كه ستاد توسعه ی 
علوم و فناوری های ش��ناختی را بر آن داش��ت تا يک 
مركز علم با محتوای مغز و ش��ناخت تاس��يس كند. 
مركزی كه همگان بتوانند از آن استفاده كنند، لذت 
ببرن��د و در عي��ن حال از مغزش��ان و توانايی هايش 
آگاه ش��وند و از آن مهمتر پاتوقی برای عالقمندان 

ب��ه اي��ن ح��وزه ايجاد ش��ود. ي��ک باش��گاه برای 
عالقمندان به شناخت مغز!

ش��ايد در ن��گاه اول اينطور به نظ��ر بيايد كه »مركز 
عل��م« نمی تواند جايی برای عموم مردم باش��د. نام 
پر طمطراقی كه  به نظر می رس��د بيش��تر جايگاهی 
برای متخصصان باش��د. اما برعکس، "مركز علم" 
نامی اس��ت كه از س��ال ها پيش برای جدا كردن اين 
مراكز از موزه ها اس��تفاده می ش��ود. تفاوت مهم بين 
موزه ه��ا و مراك��ز علم در جمالت كليدی اس��ت كه 
ب��رای رفتار بازديدكنندگانش��ان ب��ه كار می برند. در 
موزه ه��ا پياپ��ی گفت��ه می ش��ود و روی ليبل ه��ا و 
ويترين ها تذكر داده می شود كه "لطفًا به اشيا دست 
نزنيد" در حالی كه در مراكز علم درخواست اصلی از 
بازدي��د كنن��دگان اين اس��ت ك��ه با ابزارها و اش��يا 

كلنجار برويد و به آن ها دست بزنيد.
واقعيت اين است كه مراكز علم مکان هايی هستند 
ب��رای اكتش��اف نه برای دي��دن و يادگرفتن. مراكز 
علم مکان-هايی هس��تند كه ش��ما با هر سطحی از 
آگاهی و دانايی و علم و هر مقام و جايگاه ش��غلی و 
اجتماعی و هر جنس��يت و س��ن می توانيد دريافت 
خود را از آن داشته باشيد و آنگاه يک مركز آموزشی 
كاماًل اختصاصی برای خودتان خواهيد داش��ت. هر 
كس��ی در يک مركز علم می تواند نکته ای را كش��ف 
كند و ياد بگيرد كه نفر كناری  او الزامًا آن را كش��ف 
نکرده باش��د. ب��رای همي��ن اس��ت ك��ه مراكز علم 

تک��راری نمی ش��وند. هربار كه ب��ه آن مراجعه می-
كنيد چيزی تازه می فهميد و ياد می گيريد. عالوه بر 
اي��ن فضاه��ا و ابزاره��ا، يک مركز عل��م به گونه ای 
طراحی می-شود كه سوای زيبايی، لذت و شگفتی 
و جس��تجوگری رادر باالتري��ن اندازه ها دارا باش��د. 
يعنی مراكز علم همچون يک ش��هربازی يا پارک با 
محوريت علم اس��ت. داس��تان يک مركز علم ساده 
است: لذت كشف و يادگيری. اما طراحی يک مركز 
علم موفق داستان ديگری دارد. داستانی پر از دقت 
در مح��ل تالق��ی هن��ر و علم و فرهن��گ و اقتصاد. 
به خص��وص زمان��ی اين دقت نظر فزونی می يابد كه 
محت��وای مرك��ز عل��م، همچون  مرك��ز علم مغز و 

شناخت، كاماًل اختصاصی و تک محوری باشد.
در حوزه ی مغز، مراكز علم خيلی محدود هس��تند و 
نمونه های چندان زيادی از آنان در دنيا وجود ندارد. 
ام��ا هم��ان نمونه های معدود همچ��ون مركز علم 
فيالدفي��ا ب��ا عنوان "مغز، جهانی در س��ر ش��ما" يا 
"مرك��ز عل��م مغ��ز در مركز علم س��يته دو س��ينس 
پاريس" نمونه هايی بسيار موفق، جذاب و چشمگير 
هس��تند كه س��االنه تعداد زيادی مخاطب را به خود 
جذب می كنند و آن ها را با دنيای ش��گفت انگيز مغز 
آشنا می سازند. مركز علم مغز و شناخت ايران دقيقًا 
بر محور همين هدف ها س��ازمان دهی شده اس��ت. 
مركز علمی كه پاس��خگوی اين پرسش ساده است: 

"در سرتان چه می گذرد؟"

فصلنامه 
21مغز و شناخت

خبرنامه ستاد توسعه 
علوم و فناوري هاي شناختي
شماره 4  زمستان1396



ورودی مرکز علم مغز در شهر پاریس

جالب اس��ت بدانيد كه نام مركز علم مغز ايران را از همين پرس��ش س��اده ی باال اخذ كرده ايم. برای پاس��خ به اين پرس��ش بياييد چش��مانمان را ببينديم و  به اين مركز علم 
كه در باغ كتاب تهران تأس��يس خواهد ش��د برويم: در ورودی اين مجموعه با دو مجس��مه ی انس��ان نمای عجيب و غريب روبرو می ش��ويم، ابعاد و نس��بت های اندام-

هايشان دقيق نيست. اين مجسمه ها، هومونکولوس های حسی و حركتی هستند، نمايشی از ميزان كنترل قشر حسی و حركتی مغز بر نقاط مختلف بدن.
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نقشه کلی مرکز علم مغز و شناخت طراحی شده توسط دکرت پژمان نوروزی

فضای مرکزی با نور و صدا، با استفاده از تکنولوژی مپینگ سه بعدی فضایی مدرن و جذاب برای شناخنت ساختار مغز فراهم می آورد. 
در باقی ساعات، فضایی است برای اسرتاحت یا روایت گری موزه گردانان و راهنامیان

معم��اری زيب��ا و نورپ��ردازی مالي��م و خ��اص ديواره ه��ا مخاط��ب را به داخل اين مركز علم ف��را می خواند. در همان ابتدا و پيش از ورود به فضاهای اصلی مركز علم، با يک 
ديواره ی قوس��ی و وس��يع روبرو می ش��ويم، مروری تاريخی بر فرآيند اكتش��اف مغز توس��ط دانش��مندان و پژوهش��گران و آش��نايی با نوبليست های حوزه ی علوم اعصاب. 
جمجمه ی جراحی شده ی انسانی در هزاره های قبل از ميالد را می بينيم كه در شهر سوخته يافت شده است و با پيشرفت های اين حوزه در طول تاريخ روبرو می شويم. 
از اين ديواره كه بگذريم شگفتی ها و زيبايی های زيادی از مغز را خواهيم ديد. مغز بسيار بزرگی كه در ميان ستون های نورانی منتظر نشسته است تا بازديد كننده ها دور 

و بر آن چرخيده و با ساختار درونيش آشنا شوند و گاهی هم به شکل دسته جمعی به ديدن و شنيدن داستان های زيبای آن بپردازند. 

در گوش��ه و كنار اين مركز علم داس��تا ن ها و رموز مختلفی برای كش��ف ش��دن منتظر بازديد كننده هس��ت. در بخش��ی از اين مركز قرار اس��ت با س��اختار مغز آشنا شويد و در 
جايی ديگر مغزهای متفاوت را خواهيد شناخت، مغز انيشتين، مغز زنان و مردان! در جای ديگر می توانيد صحنه ی يک جراحی مغز را ببينيد و در فرآيند تصوير برداری 
و يا حتی جراحی آن ش��ريک ش��ويد. در جايی ديگر خطاهای ش��ناختی را كش��ف می كنيد و متوجه می ش��ويد كه مغزتان چطور دنيا را درک می كند. در نهايت وقتی خس��ته 

شديد يا اكتشافتان كامل شد و به سوی خروجی می رويد می توانيد از فروشگاه كوچک اين مجموعه خريد كنيد تا از مغز چيزی به يادگار داشته باشيد.

مركز علم مغز و شناخت به شما می گويد "در سرتان چه می گذرد". همانطور كه 
طراح و تيم هنرمند و دانش��مندش تالش می كنند آن چه در سرش��ان می گذرد را 

به زيباترين و دقيق ترين روش ممکن برايتان به نمايش بگذارند!
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س�یاوش صفاریان پور، خیلی بس�ته بندی شده و 
خالص�ه خ�ود را یک "ژورنالیس�ت علم" معرفی 
می کن�د. یعنی کس�ی ک�ه مفاهیم علمی را از زبان 
تخصص�ی  ب�ه زبان عموم م�ردم تبدیل می کند و 
محتواهای�ی را تألی�ف و تولید می کند که مرتبط با 
علم و فناوری است. صفاریان پور از سال 1378 
ژورنالیس�م علم را با تولید برنامه های تلویزیونی 
و رادیوی�ی و مقاله نویس�ی ب�ا موض�وع عالقه ی 
شخصی خود یعنی نجوم آغاز و به عنوان "مروج 
عل�م نج�وم" فعالیت ک�رد. اما ب�ه فراخور زمان، 
مجموع�ه ی  ب�ه  دیگ�ری  علم�ی  موضوع�ات 
فعالیت های وی افزوده شد. به گفته ی او آشنایی 
با "ستاد توسعه ی علوم و فناوری های شناختی" 
نقط�ه ی عطف�ی در فعالیت های حرفه ای او بود. او 
عل�وم ش�ناختی را ب�ه عنوان یک س�اختار علمی 
جدید و بین رشته ای که شایان توجه ژورنالیسم 
علم اس�ت دریافت. از دیدگاه وی رابطه ی جالبی 
بین دنیای شگفت انگیز مغز و دنیای شگفت انگیز 
نجوم وجود دارد! با این که این دو دنیا را مترادف 
همدیگر نمی بیند اما نمی تواند آن ها را جدا از هم 
نی�ز ببین�د. در ابت�دای ورود ب�ه عل�وم ش�ناختی، 
این ک�ه ع�ده ای تح�ت عن�وان متخص�ص علوم 

ش�ناختی در م�ورد جه�ان ش�گفت انگیز مغ�ز به 
تحقی�ق و مطالع�ه می پردازن�د برای او جذاب بود 
ام�ا بع�داً پی ب�ردن ب�ه ماهیت بین رش�ته ای این 
عل�وم ب�ر این جذابیت اف�زود. پیش تر که در این 
راه قدم برداش�ت، مبحث تحلیل رفتار انس�ان ها 
در عل�وم ش�ناختی س�وژه ی محب�وب او ش�د. 
موضوع�ی ک�ه او از آن به عنوان "قالب" اتصالش 
به علوم ش�ناختی یاد می کند. به گفته وی حضور 
نیروی انس�انی فعال در س�تاد علوم ش�ناختی که 
یک�ی از اصلی تری�ن وظای�ف خ�ود را ترویج این 
عل�م در جامع�ه و س�عی در آگاهی بخش�ی مردم 
می بین�د نکت�ه ی هیجان انگی�ز ای�ن ماجراجویی 
جدید برای او بود؛ چرا که یکی از معضالت اصلی 
فضاه�ای علمی کش�ور را ای�ن می داند که نیروی 
انس�انی حاض�ر در آن ه�ا عالق�ه ای ب�ه در می�ان 
گذاش�تن فعالیت-هایش�ان ب�ا م�ردم ندارن�د. 
معضل�ی ک�ه ب�ه نظ�ر او س�تاد علوم ش�ناختی به 
خوب�ی ب�ر آن فائ�ق آمده اس�ت. ب�ه عقی�ده وی 
تالش های س�تاد برای توس�عه ی علوم شناختی 
در کش�ور فقط یک نمایش ویترینی نیس�ت؛ چرا 
که در ورای آن، متخصصان مشغول به فعالیتند و 
به واس�طه ی وجود مراکزی مثل آزمایش�گاه ملی 

نقش�ه ب�رداری مغ�ز فناوری ه�ای الزم ه�م در 
دس�ترس ایش�ان قرار دارد. و در تأیید این امر، 
حض�ور دکتر س�ید کمال خرازی ب�ه عنوان راهبر 
اصلی س�تاد علوم ش�ناختی اعتماد به نفس الزم 
را به متخصصان و مخاطبین می دهد تا بدانند که 
با مقوله ای مهم و جدی روبرو هس�تند. اعتماد به 
نفس�ی که خود او نیز طی همکاری با س�تاد آن را 
تجربه کرده است. از نظر او همکاری با ستاد این 
امکان را به ژورنالیس�ت علم می دهد که بتواند با 
مختل�ف  رش�ته های  در  مختل�ف  متخصص�ان 
همصحب�ت باش�د و ب�ه واکاوی موض�وع م�ورد 

عالقه ی آن ها بپردازد.
س�یاوش صفاریان پ�ور در اولین س�ال برگزاری 
پویش هفته ی آگاهی از مغز به عنوان س�فیر مغز 
و ش�ناخت انتخاب ش�د. جایزه ی مغز و ش�ناخت 
اه�وازی )معتبرتری�ن جایزه ی علوم ش�ناختی و 
علوم اعصاب کش�ور( به س�یاوش صفاریان پور، 
س�فیر مغ�ز و ش�ناخت و م�روج برت�ر علم�ی در 
مراس�م اختتامیه هفته آگاهی از مغز )11 اس�فند 
96( اه�دا ش�د. ب�ه همین مناس�بت با ایش�ان به 

گفتگو نشسته ایم:

مصاحبه با سیاوش صفاریان پور، سفیر مغز و شناخت، کارگردان مستند "مغز من" و دارنده ی جایزه ی مغز و شناخت اهوازی

تدوین: سعید روستایی حسین آبادی

سه سال آگاهی از مغز
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راجع به فعالیت های اخیر خود 
در زمین�ه ی تروی�ج عل�م و 
همچنین ترویج علوم شناختی 

توضیح بفرمایید.
فعاليت های من در بومی س��ازی علم 
چند جنبه دارد. يک بخش آن فضای 
ژورناليس��م علم اس��ت كه در آن به 
تولي��د محت��وای علم��ی می پردازم. 
بخش ديگر س��خنرانی های عمومی 
اس��ت ك��ه در آن نس��بت ب��ه آخرين 
دريافت-هاي��ی كه بش��ر نس��بت به 
پيرام��ون خود داشته اس��ت صحبت 
می نماي��م. بخ��ش ديگ��ر آن ارتباط 
مس��تقيم با مردم است مثل پروژه ای 
ك��ه در ح��وزه ی نجوم ب��ه نام صلح 
س��تارگان )star peace( از س��ال 
2009 )س��ال جهان��ی نج��وم( آغاز 
كردي��م. موض��وع پ��روژه، برگزاری 
ش��ب های رص��دی در نق��اط صف��ر 
مرزی بين دو كش��ور برای مردم بود. 
در ش��ب رص��دی مخاطبي��ن در دو 
ط��رف مرز جمع می ش��دند، مردم دو 
كش��ور با اين كه نمی توانند از مرز رد 
ش��وند اما آس��مان ش��ب پل��ی بين 
آن هاس��ت و مفهوم آن بی مرز بودن 
آس��مان بود. اين پروژه سال ها انجام 
گرف��ت و تبدي��ل ب��ه ي��ک ط��رح 
بين المللی ش��د كه توس��ط يونسکو و 
IAU)اتحادي��ه بين الملل��ی نجوم( به 
رس��ميت ش��ناخته ش��د و به عنوان 
ميراث سال نجوم باقی ماند. البته در 
اين س��ال ها به علت مشغله ی كاری 
اينجانب، اين پروژه به خواب فرورفته 
اس��ت اما در صدد هس��تيم كه دوباره 

آن را احيا كنيم.

در فعالیت ه�ای ترویجی خود 
چگون�ه بین متخصصین علم و 
عم�وم م�ردم ارتب�اط برقرار 

می کنید؟
از طري��ق ايجاد فض��ای گفتگوهای 
علمی بين دانش��مندان و مردم، مانند 
مجموع��ه س��خنرانی هايی ب��ه نام 
س��يتاک يا باش��گاه علم و فناوری كه 
فض��ا و فرصت��ی را فراه��م می كند تا 
عالقمن��دان ب��ه عل��م در فض��ای 
گفت وگوي��ی دو طرف��ه كنار هم قرار 
بگيرن��د يا گفتگوه��ای علمی كه به 
مناس��بت هفته آگاهی از مغز جريان 

می يابد.

راج�ع ب�ه ایده ه�ای اولی�ه و 
مراحل س�اخت مس�تند "مغز 
م�ن" که به کارگردانی ش�ما و 
حمایت س�تاد علوم شناختی 
در ح�ال تهی�ه اس�ت توضیح 
بفرمایید. اساساً چرا تصمیم به 
س�اخت ی�ک مس�تند گرفته 

شد؟
اين مس��تند به تهي��ه كنندگی بهرام 
رادان و نويس��ندگی فرهاد شمسيان، 
از ديگ��ر ژورناليس��ت های عل��م، با 
حمايت-ه��ای مادی و علمی س��تاد 
توسعه ی علوم شناختی در حال تهيه 
است. در جلسه مشورتی هفته آگاهی 
از مغز صحبت از كارهای قابل انجام 
ش��د. به طور كلی يکی از ضعف هايی 
كه در كش��ور در زمينه آگاهی رسانی 

عموم��ی وج��ود دارد توليد محتوای 
مناس��ب، مقرون ب��ه صرفه و اثرگذار 
اس��ت. س��اخت فيلم های مستند در 
تم��ام نق��اط دني��ا يک��ی از ابزارهای 
ارزش��مند برای انتق��ال اطالعات به 
مخاطب اس��ت. كه محتوايی جذاب، 
ش��گفت انگي��ز و در عي��ن ح��ال 
دراماتي��ک دارد ك��ه مخاط��ب را تا 
پاي��ان ب��ا خود هم��راه می كند و بر او 
تأثيرات پايدار می گذارد. مستندسازی 
راهی اس��ت كه می توان مخاطب را 
ورای يک مقاله ی علمی، س��خنرانی 
و اشکال مقطعی و ناپايدار؛ با مطالب 
علمی آش��نا ساخت. يک مستند قابل 
تکرار بود و بازنش��ر اس��ت. در ايران 
ساخت مستند علمی سابقه ی چندانی 
ن��دارد. ام��ا در دنيا امری رايج اس��ت. 
باره��ا راج��ع به مغز انس��ان مس��تند 

ساخته شده است.

مستند مغز من نسبت به سایر 
مس�تندهای علمی کشور چه 

ویژگی های شاخصی دارد؟
وجه تمايز مس��تند "مغز من" با ديگر 
مس��تندها در اين اس��ت كه از الگوی 
علمی بس��يار دقيق و ساختار فناوری 
موجود در كشور استفاده می كند. طی 
بررس��ی ای ك��ه اينجان��ب به عمل 
آوردم متوجه ش��دم كه تمام امکانات 
ساخت چنين مستندی مهيا است. اما 
اگ��ر برای مثال برای نجوم بخواهيم 
چني��ن مس��تندی بس��ازيم هن��وز 
رصدخانه ی مل��ی نداريم كه بتوانيم 
آن را در س��ناريوی فيل��م مس��تند 
بگنجانيم و تنها می توانيم در مس��تند 
تئوری پ��ردازی كنيم و تصاويری كه 
قرار باش��د در آن مس��تند نمايش داده 
ش��ود مربوط به ايران نخواهد بود. اما 
در مس��تند مغز من، آزمايش��گاه ملی 
نقش��ه ب��رداری مغ��ز اين ام��کان را 
فراه��م می كن��د كه مباح��ث علمی 
مس��تند ب��ا تجرب��ه ی عين��ی همراه 

باشد.
ديگر ش��اخصه ی اين مستند، اضافه 
ش��دن چهره ای مث��ل بهرام رادان به 
عن��وان راوی و تهيه كننده ی فيلم به 
اين مس��تند اس��ت؛ چرا كه تا بحال 
هي��چ س��تاره ی س��ينما در چني��ن 
موقعيتی قرار نگرفته اس��ت تا بتواند 
طرفداران خود كه ش��ايد حتی با علم 
بيگانه باش��ند به تماشای اين مستند 

ج��ذب كن��د. آق��ای رادان ب��ا نقش 
آفرين��ی در اين فيلم درحال س��اخت 
وظيف��ه ای جدي��د برای س��تاره های 
سينماس��ت. ب��ا اضافه ش��دن بهرام 
رادان، اي��ن پ��روژه ب��ه يک مس��تند 
س��ينمايی ب��ا مخاطبين گس��ترده تر 
تبديل خواهد ش��د كه قرار است روی 
پ��رده ی س��ينمای هن��ر و تجربه به 
نمايش درآيد. ش��ايد در تلويزيون به 
ص��ورت س��ريالی پخ��ش ش��ود و 
تکه هاي��ی از آن در فض��ای مجازی 

منتشر شود.
طب��ق تجرب��ه ای ك��ه تا بح��ال در 
مستندس��ازی و توليد محتوای علمی 
داشته ام اعالم می كنم كه مستند مغز 
م��ن در ش��رايطی اس��تثنائی از نظر 
رواي��ت علم��ی، اس��تفاده از س��تاره  
شاخص سينما و استفاده از فناوری و 
كارشناس��ان علمی قرار دارد. ساخت 
اين مس��تند فعاليت شاخصی از ستاد 
علوم شناختی در جهت ترويج آگاهی 

از مغز به حساب می آيد.

در حال حاضر این مس�تند در 
چه مرحله ای از س�اخت به سر 

می برد؟
در حال حاضر تمركز ما روی نگارش 
فيلمنامه اس��ت كه اصاًل كار ساده ای 
نيس��ت! تا بح��ال 2 ب��ار فيلم نامه را 
ن��گارش و س��پس ح��ذف كرده ايم و 
االن ب��رای ب��ار س��وم از ن��و در حال 
ن��گارش آن هس��تيم ت��ا به يک خط 
سير مشخص وفادار به علم و در عين 
حال دراماتيک برسيم. به تمثيل اين 
فيلم نام��ه ب��ه ققفنوس��ی تبدي��ل 
شده اس��ت ك��ه ه��ر بار از خاكس��تر 
فيلم نام��ه ی قبل��ی زاده می ش��ود. 
مطالعات علمی و پژوهش��ی به لطف 
آق��ای دكت��ر پناهی )دبي��ر كميته ی 
توليد محتوای س��تاد علوم شناختی( 
كه كارشناس ارشد اين پروژه هستند 

انجام شده است.

به نظر ش�ما علوم شناختی چه 
جذب�ه ای دارد ک�ه س�تاره ی 
سینمایی مثل بهرام رادان را به 
چنی�ن  در  نقش آفرین�ی 

مستندی جلب می کند؟
در فيلمی كه آقای رادان در حس��اب 
اينس��تاگرام خود منتش��ر كرد و در آن 
خبر از س��اخت چنين مس��تندی داد از 

وجه تمایز مستند "مغز 
من" با دیگر مس��تندها 
در ای��ن اس��ت ک��ه از 
الگ��وی علم��ی بس��یار 
دقیق و ساختار فناوری 
کش��ور  در  موج��ود 
اس��تفاده می کند. طی 
بررسی ای که اینجانب 
ب��ه عمل آوردم متوجه 
شدم که تمام امکانات 
ساخت چنین مستندی 

مهیا است
در مس��تند مغ��ز م��ن، 
آزمایش��گاه ملی نقشه 
برداری مغز این امکان 
را فراه��م می کن��د که 
مباحث علمی مستند با 
تجربه ی عین��ی همراه 

باش
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مس��تند به عنوان يک "ماجراجويی" 
ياد كرد. در حقيقت برای تمام عوامل 
اي��ن مس��تند، اي��ن مش��غوليت يک 
ماجراجويی برای ش��ناخت خودمان 
اس��ت. ب��رای مث��ال فعالي��ت من در 
عرص��ه ی نجوم مربوط به دنيايی بود 
كه خارج از دس��ترس ماس��ت اما اين 
عليرغ��م  مغ��ز  يعن��ی  عرص��ه، 
پيچيدگی هايش، در دسترس ماست 
و ب��ه ما نزديک اس��ت. س��اخت اين 
مس��تند ي��ک س��فر اوديس��ه وار و 

ماجراجويانه برای كل تيم ماست.

آیا نمونه مشابه این مستند در 
دنیا وجود دارد؟

معتب��ر  ش��ركت های  دني��ا  در 
مستندس��ازی و توزي��ع كننده ه��ای 
بزرگ مثل ش��بکه ی BBC يا نشنال 
 history channel جئوگرافي��ک و
مس��تندهای ممتازی با نقش آفرينی 
س��تارگانی مث��ل م��ورگان فريم��ن 
ساخته اند. البته مستند مغز من دنبال 
بلندپ��روازی و رقاب��ت ب��ا چني��ن 
مستندهايی نيست، بلکه هدف اصلی 
كس��ب اولين تجربه ی س��اخت يک 
مس��تند علمی در مورد مغز انس��ان در 
س��ينمای اي��ران اس��ت ك��ه بتواند 
مخاطب را به س��الن س��ينما بکشاند. 

نمونه ه��ای خارج��ی، پش��توانه ای 
همچون تجربه ی گران س��نگ چند 
ده��ه فعاليت در اي��ن زمينه دارند كه 
متأس��فانه م��ا در اي��ران نداريم و به 
همين س��بب تا بحال 2 بار فيلمنامه 
را از ن��و نوش��ته ايم و ش��ايد مجب��ور 
ش��ويم 10 ب��ار ديگ��ر نيز اي��ن كار را 

انجام بدهيم!

تجرب�ه ی  ب�ه  راج�ع  لطف�اً 
برنامه های تلویزیونی حوزه ی 
مغ�ز مث�ل برنام�ه ی چ�رخ و 
برنامه ی موتور جستجو توضیح 

دهید.
س��تاد علوم ش��ناختی به نوعی آدم را 
آلوده ی اين علم می س��ازد! طوری كه 
ناخ��ودآگاه نقش نجوم در زندگی من 
كمرن��گ شده اس��ت. كار با برنامه ی 
"چ��رخ" ش��روع ش��د و همين��ک در 
موت��ور جس��تجو اين مس��ير را ادامه 
می دهيم. حتی در پادكس��ت هايی كه 
در فض��ای مجازی منتش��ر می كنيم 
ردپای علوم ش��ناختی وجود دارد. در 
برنامه ی صبحی ديگر نيز صحبت از 
عل��وم ش��ناختی ب��ه مي��ان آورده 
شده است. در برنامه ی موتور جستجو 
ك��ه از ش��بکه ی آم��وزش پخ��ش 
می ش��ود بخشی به نام "ليمبيک" به 

ص��ورت برنام��ه ی ثاب��ت هفتگی به 
موض��وع علوم ش��ناختی اختصاص 
داده شده اس��ت ك��ه ب��ا حمايت های 
س��تاد علوم ش��ناختی در حال نمايش 

است.
در برنام��ه ی چ��رخ، در ه��ر برنامه از 
حضور يک كارشناس بهره می برديم. 
اما در برنامه ليمبيک تصميم گرفتيم 
كه تا حدودی در انتخاب كارش��ناس 
ب��ه ثب��ات برس��يم و در ح��ال حاضر 
برنام��ه را ب��ا تمركز بر دكتر پناهی به 
عنوان كارش��ناس پيش می بريم كه 
اين باعث می ش��ود بيننده بعد از چند 
برنام��ه ب��ه كارش��ناس اعتماد كند و 
درياف��ت بيش��تری از موض��وع مورد 
بحث داش��ته باش��د. در اين برنامه با 
كم��ک فرهاد شمس��يان ب��ه عنوان 
ميزبان، گفتگوهايی را سامان داده ايم 
كه فقط گفتگو نيس��ت! ما از ابزارها و 
آزمايش ه��ای عينی، فيلم و عکس و 
موالژه��ا ه��م كم��ک می گيريم تا 
مفه��وم را در ذه��ن مخاط��ب تثبيت 

كنيم.
 

عل�وم ش�ناختی ت�ا چ�ه حد 
توانسته است در دل مخاطبین 

برنامه های شما جا باز کند؟
بگذاري��د عل��وم ش��ناختی را كه يک 
واژه ی جديد در ادبيات علمی كش��ور 
ماس��ت ب��ا واژه ای مث��ل "اينترن��ت 
اش��ياء" كه همزمان ب��ا هم وارد اين 
ادبيات ش��دند مقايسه كنيم. چند نفر 
از مخاطب��ان م��ا می دانن��د اينترنت 
اش��ياء چيست؟! عده ی محدودی. اما 
به واس��طه ی گفتگو كردن درباره ی 
علوم شناختی مردم تا حدودی نسبت 
ب��ه آن آگاه��ی دارن��د. برنامه ه��ای 
تلويزيون��ی، هفت��ه آگاه��ی از مغز و 
كاره��ای رس��انه ای در آش��نا كردن 

مردم با اين علوم نقش داشته اند.
 

گ�روه آموزش و ترویج س�تاد 
عل�وم ش�ناختی از طرح های 
مختلف�ی مثل طرح س�فیران 
مغز و ش�ناخت و س�مینارهای 
دانش آم�وزی در م�دارس، راه 
ان�دازی انجمن ه�ای علم�ی 
دانش�جویی در دانش�گاه ها، 
حمای�ت مال�ی و محتوای�ی به 
عمل می آورد. به نظر شما سهم 
ای�ن طرح ه�ا در مقایس�ه ب�ا 

اگر متخصصان نتوانند 
به زب��ان مردم صحبت 
کنند، یکی از مشکالتی 
می ش��ود  ایج��اد  ک��ه 
کشیده شدن مردم به 
س��مت خرافات است. 
در ثان��ی توجه مردم به 
س��مت توسعه ی علمی 
معط��وف  کش��ور 
نمی ش��ود، در نتیج��ه 
هنگامی که قرار باش��د 
ص��رف  بودج��ه ای 
توس��عه ی علمی کشور 
شود مردم نمی توانند 
ب��ه خوب��ی نس��بت به 
فوائد آن توجیه شوند. 
ستاد علوم شناختی به 
خوب��ی در حال مبارزه با 

این معضل است

سیاوش صفاریان پور، فرهاد شمسیان، رضا پناهی و سینا توکلی در برنامه ی موتور جستجو
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کارهای رس�انه ای و سینمایی 
ستاد در ترویج علوم شناختی 

چه میزان است؟
برای آگاهی بخش��ی به مردم نياز به 
وجوذ اش��خاصی هست كه تجربه ی 
معاش��رت با م��ردم در موضوع مورد 
بحث را داش��ته باش��ند. دانشجويانی 
كه از طرف ستاد به عنوان سفير مغز 
و ش��ناخت در م��دارس حض��ور پيدا 
می كنند امکان كس��ب اين تجربه را 
دارن��د كه موضوعات علمی را به طور 
مس��تقيم با مردم در ميان بگذارند/ با 
انج��ام چنين طرح هايی من به ظهور 
نس��لی از متخصصان كه زبان عموم 
م��ردم را ه��م بلدن��د امي��دارم! اگ��ر 
متخصص��ان نتوانن��د ب��ه زبان مردم 
صحبت كنند، يکی از مش��کالتی كه 
ايجاد می ش��ود كشيده شدن مردم به 
س��مت خرافات اس��ت. در ثانی توجه 
مردم به سمت توسعه ی علمی كشور 
نتيج��ه  در  نمی ش��ود،  معط��وف 
هنگامی ك��ه ق��رار باش��د بودجه ای 
صرف توس��عه ی علمی كش��ور شود 
مردم نمی توانند به خوبی نس��بت به 
فوائد آن توجيه ش��وند. در مقايس��ه، 
كارهای رس��انه ای تروي��ج را فراگير 
می كنن��د. اگ��ر بخواهيم كه كارهای 
ترويج��ی در قالب رس��انه به ش��کل 
پايدار انجام ش��ود بايد به متخصصان 
امکان كس��ب تجربه در بين مردم را 
بدهي��م ك��ه ط��رح س��فيران مغز و 
ش��ناخت ي��ا فعاليت دانش��جويان در 
انجمن ه��ای علمی دانش��جويی اين 
ام��ر را تس��هيل می كن��د. بنابراي��ن 
می توان گفت ستاد علوم شناختی در 
اين زمينه توازن بسيار مناسبی ايجاد 

كرده است.

به عنوان س�فیر مغز و شناخت 
چه مسئولیتی را بر دوش خود 

احساس می کنید؟
اه��دای لقب س��فير برای ترويج يک 
مس��ئله به افرادی كه مردم نسبت به 
آن ها شناخت دارند امر رايجی است. 
برای مثل سفيران غذا، سفيران صلح 
س��ازمان مل��ل متح��د و ... ب��ه نظر 
اينجان��ب اي��ن عن��وان، مس��ئوليت 
س��نگينی است. خيلی مواقع در ايران 
اف��رادی كه به عنوان س��فير انتخاب 
می ش��وند گم��ان می كنن��د كه يک 

عن��وان نمادين دارند و الزم نيس��ت 
كاری ب��رای آن انج��ام دهند! اما اين 
تجربه به س��بب همسويی و همراهی 
كارشناس��ان س��تاد با من، تبديل به 
يک حس وظيفه و وجدانی برای من 
ش��د و مرا وادار كرد كه بيشتر مطالعه 
كنم و در س��بد كاره��ای ترويج علم 
خ��ود جای مش��خصی ب��رای علوم 
ش��ناختی در نظر بگيرم. و س��عی كنم 
در جه��ت تروي��ج اين علوم خالقيت 
جدي��دی به خرج ده��م. اميدوارم كه 
در اي��ن نق��ش، كه به نوعی مش��اور 
س��تاد در بومی س��ازی علم است فرد 

مفيدی باشم.
 

به عنوان یک ژورنالیست علم، 
فعالیت ه�ای ترویجی س�تاد 
علوم شناختی مانند برگزاری 
هفته ی آگاهی از مغز را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
س��تاد علوم شناختی و نيروی انسانی 
فع��ال در آن، مجموع��ه ی متفاوتی 
نسبت به گروه های ديگری در كشور 
اس��ت ك��ه در موضوع��ات علمی به 
فعالي��ت می پردازن��د. اين كه در اين 
مجموعه، چهره های شناخته شده ی 
علم��ی و دانش��گاهی مش��غول ب��ه 
پژوه��ش هس��تند و در عي��ن ح��ال 

ارتب��اط ب��ا م��ردم و جنب��ه ی ترويج 
فعاليت هايش��ان ب��رای آن-ها مهم 
اس��ت ب��رای مخاطبی مث��ل من كه 
دائم��ًا در حال رصد كردن توس��عه ی 
علمی كش��ور است بسيار جالب توجه 

است. 
گ��روه  كارشناس��ان  فعاليت ه��ای 
آم��وزش و تروي��ج س��تاد نظير دكتر 
پناه��ی، آق��ای توكلی و خانم عليزاده 
در  جغتاي��ی  دكت��ر  نظ��ر  زي��ر 
عمومی س��ازی عل��م ش��ناختی ب��ه 
واسطه ی هفته ی آگاهی از مغز اتفاق 
بی نظيری اس��ت چرا كه در كش��ور 
مناس��بت های علمی بسيار معدودی 
مث��ل روز نجوم، روز جهانی علم، روز 
اي��دز و... وج��ود دارد و پويش هفته ی 
آگاه��ی از مغ��ز و اس��تمرار آن برای 
س��ومين س��ال خود اتف��اق متمايز و 
ق��وت قلب��ی برای مروجي��ن علم به 
حس��اب می آيد. بدين معنا كه مشابه 
برخ��ی از فعاليت ها و مناس��بت های 
علمی كش��ور ي��ک انفجار ناگهانی و 
ي��ک ف��وران ن��ور ك��ه بع��د از مدت 
كوتاهی به خاموش��ی بگرايد نيست. 
ستاد علوم شناختی با هفته آگاهی از 
مغ��ز در ابت��دا ن��ور ك��م س��ويی را 
برافروخ��ت كه با پاي��دار ماندنش در 

حال روشن تر شدن است.

سیاوش صفاریان پور در برنامه ی چرخ

س��تاد علوم شناختی و 
نیروی انسانی فعال در 
آن، مجموعه ی متفاوتی 
نس��بت ب��ه گروه های 
دیگری در کشور است 
که در موضوعات علمی 
به فعالیت می پردازند. 
این که در این مجموعه، 
چ�����ه�����ره ه��������ای 
شناخته شده ی علمی و 
دانشگاهی مشغول به 
پژوهش هس��تند و در 
عی��ن ح��ال ارتب��اط ب��ا 
م��ردم و جنبه ی ترویج 
فعالیت هایش��ان برای 
آن ها مهم اس��ت برای 
مخاطب��ی مث��ل م��ن که 
دائم��اً در ح��ال رص��د 
کردن توس��عه ی علمی 
کش��ور اس��ت بس��یار 

جالب توجه است
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ب�ه نظر ش�ما گروه آم�وزش و 
ترویج س�تاد علوم ش�ناختی 
باید در آینده چه فعالیت هایی 
ب�رای ارتقای آگاهی بخش�ی 
عموم�ی نس�بت ب�ه عل�وم 

شناختی انجام دهد؟
ب��ه نظر من باي��د فعاليت هايی كه در 
زمين��ه ی تروي��ج و آم��وزش عل��وم 
ش��ناختی كه الزامًا در چارچوب ستاد 
انج��ام نمی ش��وند به درس��تی رصد 
ش��وند. مث��اًل نمون��ه ای از اين رصد 
ك��ردن تقدي��ر از كتاب هنر ش��فاف 
ع��ادل  ترجم��ه ی  انديش��يدن، 
فردوسی پور در هفته ی آگاهی از مغز 
96 ب��ود. چرا ك��ه اواًل باعث دلگرمی 
توليد كنندگان محتوا می شود چرا كه 
رص��د  فعاليت هايش��ان  می دانن��د 
می ش��ود. در ثانی س��تاد می تواند آن 
محتواه��ا را در بي��ن مخاطبي��ن خود 
معرف��ی و توزي��ع كن��د. هدف بعدی 
ايج��اد ي��ک مرجعي��ت در تولي��د 
محتواهای شناختی در جامعه است تا 
ش��به علم ها از جامعه رخت بربندد و 

به افسانه زدايی كمک شود.

ش�ما چ�ه س�همی از اوق�ات 
مطالعه ی خود در ایام فراغت و 
یا به عنوان ژورنالیست علم به 
ش�ناختی  عل�وم  زمین�ه ی 

اختصاص داده اید؟
خوشبختانه من و فرهاد شمسيان، به 
مناس��بت فيل��م مس��تند مغ��ز من، 
كلکس��يونی از كتاب ه��ا را ب��ا كمک 
كارشناس��ان س��تاد تهيه كرديم و در 
ح��ال مطالع��ه ی آن ها هس��تيم. اما 
توصيه ی من به دوس��تانی كه در هر 
زمين��ه-ای به عنوان س��فير انتخاب 

می ش��وند و يا حت��ی در موقعيتی كه 
آقای رادان در مستند مغز من خواهد 
داش��ت اين است كه دائمًا به بيننده و 
مخاط��ب خود ي��ادآوری كنيم كه به 
هي��چ وجه ما متخصص در آن زمينه 
نيس��تيم. م��ا صرفًا راويانی هس��تيم 
درب��اره ی آن چه ك��ه از متخصصان 
شنيده ايم. به نظر من يکی از وظايف 
س��فيران اي��ن اس��ت ك��ه ژس��ت 
متخصصان را نگيرند و در نقش يک 
كارش��ناس ظاه��ر نش��وند. يعنی به 
هيچ وجه نبايد نقش مرجعيت علمی 
زمين��ه جابجا ش��ود. ب��رای مثال ما 
انتظ��ار نداريم ك��ه مخاطب در پايان 
ديدن مس��تند مغز من بگويد: "آقای 
رادان چق��در در زمين��ه علوم اعصاب 
ش��ناختی متخصص است!" بنابراين 
دامن��ه ی اطالعات اينجانب در علوم 
ش��ناختی در زمين��ه ی تخصص��ی 
نيس��ت. ب��ه همين دلي��ل من در اين 
نق��ش خيل��ی ماي��ل ب��ه گفتگ��و با 

متخصصان و كارشناسان هستم.

ب�ه طور کلی آش�نایی با علوم 
ش�ناختی چه تأثیری بر سبک 

زندگی خود شما گذاشت؟
س��بک زندگی من بعد از آش��نايی با 
اي��ن علوم و صحب��ت با متخصصان 
خيلی تغيير كرده اس��ت. در تعامالت 
اجتماع��ی قدرت قب��ول تفاوت های 
ش��خصيتی و س��ليقه ای افراد برايم 
راحت تر شده اس��ت چون متوجه شدم 
ك��ه هر كس تجربيات گوناگون، نوع 
زندگ��ی و حت��ی تغذي��ه ی متفاوتی 
داش��ته اس��ت ك��ه تم��ام اين ه��ا بر 
عملکردهای ش��ناختی وی تأثيرگذار 
بوده اس��ت. ب��رای مثال م��ن و برادر 

دوقلويم فؤاد با اين كه ش��باهت های 
وراثت��ی فراوانی داري��م اما تجربيات 
جداگانه ما در زندگی، برداش��ت ما از 
آن را متفاوت ساخته اس��ت. چه رس��د 
ب��ه تفاوت بين ش��ناخت من و فردی 
كه در اتوبوس كنار من نشسته اس��ت 
و از نظ��ر م��ن ي��ک رفت��ار اجتماعی 

ناهنجار را انجام داده است!
آش��نايی با مبحث خطاهای شناختی 

ب��ه م��ن ثاب��ت كرد كه اگ��ر خودم را 
اي��ده آل تصور می ك��ردم گرفتار يک 
س��وء تفاهم بزرگ بوده ام چرا كه من 
نيز مجموعه ای از خطاهای شناختی 

را دارا هستم.

می دانی�د ک�ه ش�عار هفته ی 
آگاهی از مغز "مغزتو بشناس" 
اس�ت. اگر از ش�ما بخواهند که 
جمله ی "مغزتو بش�ناس تا ..." 
را کام�ل کنی�د آن را ب�ا چ�ه 
عبارت هایی تکمیل می کنید؟

مغزتو بش��ناس تا عاش��ق تر بشوی! 
مغزتو بشناس تا دنيا را بهتر ببينی.

جذاب تری�ن بخ�ش مغز برای 
شما کجاست؟

كت��ب  ك��ه  نوجوان��ی  دوره ی  در 
اطالع��ات عموم��ی راج��ع ب��ه مغز 
می خواندم اس��م هيپوتاالموس برايم 
ج��ذاب ب��ود ام��ا به نظرم االن اس��م 
ليمبيک خيلی بامزه س��ت! آگه بچه 
دار ش��وم دوس��ت دارم اس��مش را 

ليمبيک بگذارم!

عل�وم  بخ�ش  جذاب تری�ن 
ش�ناختی ب�رای ش�ما ک�دام 

است؟

روان شناس��ی و ه��وش مصنوع��ی، 
روان شناس��ی را ب��ه خاط��ر ارتب��اط 
مس��تقيمش ب��ا تحليل رفتار انس��ان 

دوست دارم.
ب�ا ک�دام دانش�مندان عل�وم 

شناختی آشنایی دارید؟
طی گفتگو با كارشناسان، با زيگموند 

فرويد و اريک كندل آشنا شده ام.

ب��ه  م��ن  توصی��ه ی 
دوس��تانی ک��ه در ه��ر 
زمین��ه ای ب��ه عن��وان 
سفیر انتخاب می شوند 
و ی��ا حت��ی در موقعیتی 
در  رادان  آق��ای  ک��ه 
مستند مغز من خواهد 
داش��ت این اس��ت که 
بینن��ده و  ب��ه  دائم��اً 
مخاطب خ��ود یادآوری 
کنیم که به هیچ وجه ما 
متخصص در آن زمینه 
م��ا صرف��اً  نیس��تیم. 
هس��تیم  راویان��ی 
درب��اره ی آن چ��ه که از 
متخصصان شنیده ایم

اهدای جایزه ی مغز و شناخت اهوازی به سیاوش صفاریان پور توسط دکتر محمدتقی جغتایی، 
مش�اور عال�ی س�تاد علوم ش�ناختی در ام�ور آموزش، اختتامی�ه هفته ی آگاه�ی از مغز 96

 سیاوش صفاریان پور، دکتر عبدالرحمن نجل رحیم و سروش صحت در مراسم اختتامیه 
هفته آگاهی از مغز، اسفند 96، باغ کتاب تهران
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هوش مصنوعی 
رؤیا یا کابوس؟!

نویسنده: بهنام سور

وقتی در مورد هوش مصنوعی س�خنی 
به می�ان می آید، بی گمان کلماتی چون 
رب�ات، کامپیوت�ر و ی�ا حت�ی ماش�ین 
حساب برایمان تداعی می شود. شاید 
بت�وان آلن تورین�گ را بنیانگذار هوش 
مصنوع�ی نامید. کس�ی ک�ه مهمترین 
جای�زه ی علم�ی رایانه ب�ه افتخار وی 
جای�زه تورینگ نام گرفته اس�ت. فیلم 
 )the imitation game( ب�ازی تقلی�د
تأثی�ر بس�زای او را در ای�ن زمین�ه 

به خوبی نشان داد.
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آیا کامپیوترها می توانند فکر کنند؟
اين س��والی اس��ت كه در چند دهه ی گذش��ته حس��ابی ذهن ها را به خود مش��غول 
كرده اس��ت. رس��يدن به پاس��خ اين سؤال مستلزم درک صحيح آن است. آگاهی از 
اينکه واقعًا چه می خواهيم، می تواند برای رسيدن به آن بسيار راهگشا باشد. اين 

پرسش را به دو شيوه می توان مطرح كرد:
آیا کامپیوترها می توانند مانند انسان فکر کنند؟

آیا کامپیوترها می توانند منطقی فکر کنند؟
هوش مصنوعی دانش��ی اس��ت كه مدت ها در پی رس��يدن به پاسخ اين سؤال بوده 
اس��ت. امروزه آلن تورينگ را به عنوان پدر هوش مصنوعی می شناس��يم. كس��ی 
ك��ه م��ا را ب��ا ايده ه��ای خالقانه ی خود چند دهه پيش انداخته اس��ت. او در س��ال 
1947 برای اولين بار در مورد هوش كامپيوترها س��خنرانی كرد. اين دانش��مند 
برجس��ته و همکاران��ش ب��ا شکس��تن كده��ای ارتباط��ی نازی ها به وس��يله ی 
كامپيوتری كه تورينگ س��اخت توانس��تند جنگ جهانی دوم را دو تا چهار س��ال 
كوتاه تركنن��د و ج��ان ميليون ه��ا نف��ر را نج��ات دهن��د. تورينگ در س��ال 1950 
آزمايش��ی را تحت عنوان تس��ت تورينگ پيش��نهاد داد. آلن تورينگ يکی از بحث 
برانگيزترين پرس��ش های تاريخ را پرس��يد: آيا ماش��ين می تواند مثل انس��ان فکر 
كند؟! راه حل خالقانه ی او بازی تقليد بود: يک پرسش��گر )يک انس��ان( همزمان 
در حال گفت وگو با دو نفر اس��ت. هر يک از اين دو نفر در اتاق هاي جداگانه اي 
قرارگرفته اند و پرسش��گر نمي تواند هيچ  كدام از آن ها را ببيند. يکي از اين دو نفر 
انس��ان اس��ت و ديگري ماش��ين؛ يعني يک كامپيوتر. پرسش��گر بايد با اين دو نفر 
شروع به گفت وگو كند و بکوشد كه بفهمد كدامشان انسان است و كدام  ماشين. 
اگر كامپيوتر بتواند طوري جواب دهد كه پرسشگر نتواند انسان را از ماشين تميز 

دهد، آنگاه مي توان ادعا كرد كه اين ماشين هوشمند است.
بی ش��ک هوش مصنوعی تأثير زيادی بر زندگی ما گذاش��ته اس��ت و نمی توانيم 

نقش آن را در زندگی روزمره ی خود كتمان كنيم.
بس��ياری از محقق��ان می گوين��د ت��ا س��ال 2025 كامپيوترها به اندازه ی انس��ان 
هوش��مند خواهند بود و تا س��ال 2035 يک كامپيوتر به تنهايی بتواند ازمجموع 
تم��ام انس��ان ها باهوش ت��ر باش��د. كامپيوترهای آينده بس��يار انعطاف پذير، خود 
يادگيرنده و دارای احس��اس خواهند بود. ش��ايد همين داش��تن يا نداشتن مورد آخر 
موجب��ات نگران��ی بس��ياری، از جمله اس��تيون هاوكينگ را فراهم آورده اس��ت. 
"پيش��رفت تم��ام و كم��ال ه��وش مصنوعی می تواند نس��ل انس��ان را به نابودی 
بکش��اند" اين مس��ئله ای بود كه او در مصاحبه ای عنوان كرد. الزم به ذكر اس��ت 
كه او اين جمله را به كمک هوش مصنوعی گفته است )كامپيوتر سخنگويش را 
می گويم!( جالب اينجاس��ت كه بيل گيتس هم با اس��تفاده از عبارت "تهديد جدی 
برای بش��ر" در مورد اين فناوری هش��دار داده اس��ت. جيم هندلر يکی از بنيان 
گ��ذاران وب معناي��ی )semantic web( صريح��ًا ب��ه هاوكين��گ گفت در مورد 
چيزی كه تخصص او نيست اظهار نظر نکند! هندلر به شدت از هوش مصنوعی 
دف��اع ك��رد و ب��ه تمجيد از آن پرداخت. اس��تيون هاوكينگ پاس��خ جالبی برای ما 
دارد. او می گويد اين پيشرفت موجب خواهد شد هوش مصنوعی از انسان پيشی 
بگيرد و خود را دوباره با يک س��رعت فزاينده باز س��ازی )re-design( كند و اين 
يعن��ی ن��ه! زمان��ی نمی توان هوش مصنوعی را كنترل كرد.اينکه ربات ها كی وارد 
زندگی ما خواهند ش��د و چه نتايجی خواهد داش��ت بايد منتظر ماند و تماش��ا كرد. 
دانشمندان در تالشند تا ربات هايی را بسازند كه نه با اشيا بلکه با انسان ها ارتباط 
داش��ته باش��ند. يعن��ی ربات��ی كه به ما گ��وش می دهد، با ما ح��رف می زند و مثل 
انس��ان ها حاالت چهره اش تغيير می كند. ش��ايد اين طرح بزرگ بتواند آنها را از 
منزوی كردن نجات دهد. ش��ايد چند س��ال ديگر به جای واژه ی "آن" برای يک 
ربات از كلمه ی "او" اس��تفاده ش��ود. اما همچنان س��واالتی پابرجا هستند و بدون 

پاسخ:
آیا ربات ها و می توانند هوشیاری داشته باشند؟
آیا کامپیوتر ها می توانند احساس داشته باشند؟

اما به راستی کامپیوترها چقدر به ما نزدیکند؟
ش��ايد مهمترين خصيصه ای كه ما انس��ان ها را از س��اير موجودات جدا می كند 
تواناي��ی ب��االی ما در يادگيری اس��ت. ما اطالعات را ي��اد می گيريم، طبقه بندی 
می كني��م و در مواق��ع ل��زوم از آنه��ا اس��تفاده می كنيم. اگ��ر كامپيوترها توانايی 
يادگيری داش��ته باش��ند يعنی يک قدم ديگر به ما نزديک ش��ده اند. يادگيری قوی 
كليدی برای استفاده بيشتر از زبان شد. يکی از مهمترين اهداف هوش مصنوعی 
س��اخت دس��تگاهی برای تجزيه و تحليل هر چه بهتر زبان اس��ت. در س��ال 1956 
آرتور س��اموئل يکی پيش��گامان يادگيری ماشينی، توانست كامپيوتری بسازد كه 
می توانس��ت چک��رز )ب��ازی جنگ ن��ادر( بازی كند. ديری نپايي��د كه اين كامپوتر 
 توانس��ت قويترين بازيکنان را از پيش رو بردارد. در واقع او به كامپيوتر اجازه داد 
تا بارها و بارها با خودش بازی كند و "ياد بگيرد". ش��ايد اين آغاز رقابت انس��ان و 

ماشين به صورت ملموس بود.
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نبرد بزرگ!
 Deep .در سال 1996 اين رقابت به اوج خود رسيد
blue ماشين قدرتمند شركت IBM گری كاسپاروف 
قهرم��ان ش��طرنج جهان را ب��ه مبارزه طلبيد. در اين 
مسابقه كه طی 6 بازی انجام شد اتفاقات جالبی رخ 
داد. ب��ازی اول را كامپيوت��ر ب��رد ت��ا اولي��ن ب��رد 
كامپيوتره��ا ب��ر ي��ک قهرمان ش��طرنج جهان رقم 
بخورد. اما كاس��پاروف با 3 برد و 2 تس��اوی خيلی 
زود ب��ه روياروي��ی برگش��ت تا نتيج��ه 2-4 به نفع 
قهرمان ش��طرنج جهان به دس��ت آيد. يک س��ال 
گذش��ت. نس��خه به روز شده ی Deep blue باز هم 

گری كاس��پاروف را به چالش دعوت كرد. مبارزه ای 
ديگ��ر بين"انس��ان و كامپيوتر" 300 ميليون نفر در 
 ESPN سراس��ر دنيا مس��ابقه را از طريق ش��بکه ی
پيگي��ری می كردن��د! ام��ا اين بار گ��ری با نتيجه ی 
تاريخ��ی 2,5-3,5 مس��ابقه را باخ��ت. ت��ا ديگ��ر، 
كامپيوترها دس��ت كم گرفته نش��وند. شايد 50 سال 
پيش وقتی می گفتيم يک ماش��ين می تواند شطرنج 
ب��ازی كند همگان تعج��ب می كردند اما اين روزها 
هرگ��ز چني��ن تعجبی را نمی بينيم. ش��ايد اين اتفاق 
ج��زء بزرگتري��ن موفقيت ه��ا در زمين��ه ی ه��وش 

مصنوعی باشد.

س��ال گذش��ته گری كاس��پاروف با مرور آن اتفاق 
هيجان انگي��ز و تحلي��ل اثرات ه��وش مصنوعی بر 
زندگی انس��ان پرداخت. كاسپاروف موفق ترين تيم 
را تيمی متش��کل از انس��ان و كامپيوتر می داند. رؤيا 
پردازی و اش��تياق انس��ان در كنار قدرت محاسباتی 
كامپيوتر می تواند بسيار قدرتمند باشد. از نظر گری 
كاس��پاروف ديگر نبايد انس��ان را در مقابل كامپيوتر 
ق��رار داد بلک��ه اين دو باي��د در كنار همديگر به حل 

مسائل پيچيده و دشوار بپردازند.

فصلنامه 
31مغز و شناخت

خبرنامه ستاد توسعه 
علوم و فناوري هاي شناختي
شماره 4  زمستان1396



پدیده ای به نام آلفا صفر:
همانطور كه اش��اره ش��د مبارزه ميان انس��ان و كامپيوتر 
تاريخ��ی طوالن��ی دارد. ام��ا س��ال 2017 ش��اهد بروز 
پديده ای در دنيای ش��طرنج بود. يک نرم افزار قدرتمند 
ش��طرنج ك��ه ب��ا اله��ام از نح��وه يادگي��ری انس��ان و 
پالستيس��يته عصبی س��اخته ش��د تنها بعد از 4 س��اعت 
تمرين با خود )بازی كردن نرم افزار با خودش( توانس��ت 
قدرتمندترين نرم افزار شطرنجی دنيا يعنی استاكفيش را 
شکست دهد. آلفا صفر با تکرار اين پيروزی ها ثابت كرد 
كه چندان هم اين اتفاق شانس��ی نبوده اس��ت. اين پديده 
نش��ان گر اين اس��ت كه افزايش دانش ما در مورد نحوه ی 
كاركرد مغز انس��ان و تجزيه و تحليل داده ها و همچنين 
استفاده از حافظه ی كاری هنگام حل مسئله می تواند به 
ما در س��اخت تکنولوژی های پربازده تر در حوزه تحليل 
داده ها كمک ش��ايانی كند. در واقع اگر از لحاظ تکاملی 
ه��م ب��ه مغز بنگريم می توان آن را كارآمدترين ارگان در 
حيطه ی يادگيری دانس��ت كه در طی ميلياردها س��ال به 
وج��ود آمده-اس��ت. نکته جالب اين ك��ه، آلفا صفر مانند 
انسان می توانست فکر كند و سوارهايش را برای رسيدن 
به يک وضعيت پوزيس��يونی بهتر قربانی كند! )كاری كه 
معموم��ال كامپيوتره��ا انجام نمی دهن��د چون اصطالحًا 
خس��يس هس��تند!( ويس��واناتان آناند قهرم��ان هندی 
ش��طرنج جهان كه سال هاس��ت در زمره ده بازيکن برتر 
دنيا قرار دارد در اين باره جمله ی جالبی گفته است: شايد 
تنها 4 س��اعت برای رس��يدن به پيش��رفتی كه ما در طی 
1500 س��ال در ش��طرنج داشته ايم كافی بوده است! آری 
ي��ک نرم اف��زار كامپيوتری با اس��تفاده از الگوريتم های 
حاكم بر علوم اعصاب و مغز می تواند ره صد ساله را يک 

شبه بپيمايد!

گ�وگل بزرگترین موفقیت در زمینه ی 
هوش مصنوعی

كمت��ر كس��ی در دني��ا وجود دارد ك��ه در طول 
زندگی اش با گوگل س��روكار نداش��ته باشد. در 
واقع موتور جس��تجوگر گوگل را می توان يک 
ه��وش مصنوع��ی قدرتمن��د توصي��ف ك��رد. 
موتوری كه ما را در سريعترين زمان ممکن به 
نتيج��ه دلخواهمان می رس��اند. اما چگونه؟ آيا 
اي��ن ام��کان وج��ود دارد كه گ��وگل برای هر 

واژه ای كه جس��تجو می شود برنامه ريزی شده 
باش��د؟ اي��ا تم��ام احتماالت جس��تجو از طرف 
همه ی كاربران دنيا برنامه ريزی شده اند؟ البته 
كه نه! چنين كاری زمان بس��ياری می خواهد. 
ام��ا چگونه گ��وگل می تواند برای هرچيزی كه 
جس��تجو می كنيم نتايجی كارآمد به ما بدهد؟ 
در واق��ع گ��وگل از ق��درت يادگيری ماش��ينی 
اس��تفاده می كند. نوعی يادگيری كه از طريق 
اس��تفاده از الگوها و الگوريتم های مش��خصی 
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صورت می گيرد. گوگل يک ماشين يادگيرنده ی قوی 
است. امروزه به جايی رسيده ايم كه به جرأت می توان 
گفت كامپيوترها داری قدرت ديدن، شنيدن و خواندن 
هستند. در هر دقيقه 300 ساعت ويدئو آپلود می شود. 
هر روز ميلياردها عکس به اشتراک گذاشته می شوند. 
كامپوتره��ا اي��ن عکس ه��ا را می بينن��د و آن ه��ا را 
طبقه  بندی می كنند. كافيست شما عکسی را در اختيار 
يک موتور جس��تجوگر قرار دهيد تا در كس��ری از ثانيه 
عکس هاي��ی با مضم��ون مش��ابه را دراختيارتان قرار 

دهد. رايانه ها چيزی را كه شايد ماه ها وقت ما را بگيرد 
در عرض چند دهم ثانيه انجام می دهند. اينکه كس��ی 
پزشک نيست ولی دستگاهی می سازد كه بهتر از يک 
پزش��ک بيماری ها را تش��خيص می دهد يا كس��ی كه 
ش��طرنج بلد نيس��ت ولی با دستگاهی كه ساخته است 
ي��ک نابغ��ه را شکس��ت می دهد به اين معناس��ت كه 
هوش مصنوعی دارد جايگاه خودش را بيشتر و بيشتر 
در زندگيمان باز می كند. چه بس��ا روزی بتواند جای ما 

را هم بگيرد!

اما هوش مصنوعی چه تاثیری بر یادگیری ما دارد؟
در س��ال 1998 مجموع كل جس��ت و جوهای روزانه مردم در گوگل 9800 عدد بود. ش��ايد ما 
بيش��تر جواب های خود را به س��ختی و از كتاب ها پيدا می كرديم. اما حاال اس��تفاده ی مردم از 
گوگل به مراتب بيشتر شده است روزانه 5,7 ميليارد جست وجو در گوگل انجام می شود. اين 
يعنی روز به روز دس��تيابی به اطالعات س��اده و س��اده تر می ش��ود. نتايج يک تحقيق در س��ال 
2011 ك��ه در مجل��ه معتب��ر science ني��ز چاپ ش��د؛ نش��ان داد دانش��جويان مطالبی را كه 
دسترسی آسان تری به آن ها دارند راحت تر فراموش می كنند. منظور همان مطالبی است كه 
می توان از گوگل خيلی آس��ان پيدا كرد. ش��ايد اتفاقی كه می افتد اين اس��ت كه ما داريم آرام 
آرام اينترنت و موتورهای جستجوگر را به هارد اكسترنال مغز خود تبديل می كنيم! همچنين 
تحقيقی در سال 2009 نشان می دهد كسانی كه زياد از اينترنت استفاده می كنند در مقايسه 
ب��ا اف��رادی ك��ه كمت��ر از اينترنت بهره می برن��د فعاليتی به مراتب بيش��تر )2 برابر( در مناطق 
پره فرونتال مغزش��ان دارند. اين مناطق هنگام تصميم گيری س��ريع و همچنين هنگام فعاليت 
حافظ��ه ی كوت��اه م��دت درگير می ش��وند. در واقع ما با اس��تفاده طوالنی م��دت از اينترنت ياد 
می گيري��م ك��ه اطالع��ات را زود فرام��وش كني��م چون تم��ام آن ها بديهی جل��وه می كنند و 
احساس می-كنيم كه هر وقت بخواهيم می توانيم به آن ها دسترسی داشته باشيم پس خود 
را ب��رای ب��ه خاطر س��پردن اطالعات چندان به زحم��ت نمی اندازيم! بنابراين هوش مصنوعی 
چالش های خودش را دارد. اما كسی چه می داند شايد واقعًا هم الزم نباشد ما تمام اطالعات 

را به حافظه ی بلند مدت خود بسپاريم!

مغز هیبرید
واژه ی مغ��ز هيبري��د يا يادگيری 
هيبري��د ه��ر چن��د بلندپروازانه 
می نماي��د اما با پيش��رفتی كه در 
هوش مصنوعی می بينيم چندان 
هم غيرممکن به نظر نمی رس��د. 
جاي��ی كه هم��کاری مؤثر مغز و 
كامپيوتر منجر به نتايجی بهتر و 
شايد خارق العاده شود. اطالعات 
پزش��کی ه��ر دو ماه ي��ک بار دو 
برابر می شود و يک پزشک برای 
تسلط بر آن-ها بايد 7 سال وقت 
بگذارد! آيا ما و مغزمان با همه ی 
نورون ها و تواناييش می توانيم پا 
ب��ه پای علم پيش برويم؟ ش��ايد 
پزش��کان آينده دستگاهی روی 
سرشان خواهند گذاشت و با يک 
و  بيول��وژی  از  مرك��ب  مغ��ز 
تکنول��وژی كارش��ان را انج��ام 

بدهند!
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در جستجوی حافظه
زندگی مانند یک چرخه اس���������ت. شام نویسنده: رضا پناهي

به هامن چیزهایی که در دوران کودکی 

دوست داش���������ته اید دوباره عالقه مند 

می شوید.

 اریک کندل
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ش��ايد اي��ن جمله از اريک كن��دل بتواند خالصه ای 
زيبا از تمام تالش های او در طول زندگی اش باشد. 
جمل��ه ای ك��ه س��عی ك��رد آن را به وس��يله ی علوم 
اعصاب توجيه كند. اريک كندل، كسی كه پيدايش 
دان��ش نوين حافظه را مديون او هس��تيم، س��ال ها 
ت��الش ك��رد تا اصول كاركرد بخ��ش مهمی از مغز 
يعن��ی حافظه را كش��ف كند. وقت��ی از اريک كندل 
می خواهيم به دوران كودكی اش بازگردد، بالفاصله 
خاطره ای از 77 س��ال پيش برايمان تعريف می كند. 
روزی ك��ه در جش��ن تول��د 9 س��الگی اش )7 نوامبر 
1938( پ��در و م��ادرش يک ماش��ين اس��باب بازی 
كوچک آبی رنگ به او هديه دادند. اريک كندل اين 
خاط��رات را آن ق��در با آب وت��اب تعريف می كند كه 

انگار همين ديروز اتفاق افتاده اند.
ش��ايد اگر مکانيس��م های جذاب و پيچيده ای كه در 
مغ��ز م��ا وج��ود دارند، نب��ود، كندل به اي��ن راحتی 
نمی توانس��ت در زم��ان س��فر كند و روي��دادی از 7 
ده��ه ی قب��ل را برايم��ان تعريف كند. هنوز كه هنوز 
اس��ت وقت��ی كن��دل به وي��ن، زادگاه��ش می رود 
می تواند آن مغازه ی اس��باب بازی  فروش��ی كوچک 
ك��ه ب��ا پ��در و م��ادرش در آن كار می كردند را به ياد 
بياورد، مغازه ای كه در خيابانی پر رفت وآمد درس��ت 
چن��د خيابان آن طرف تر من��زل زيگموند فرويد قرار 
داش��ت. مغازه ای كه تنها چند روز بعد از آن جش��ن 

تولد مجبور شدند آن را ترک كنند.
اتفاقات جنگ جهانی اول و خش��ونت نازی ها عليه 
يهودي��ان اروپ��ا، باعث ش��د تا خان��واده ی كندل به 
آمري��کا مهاج��رت كنند. اتفاقی كه ب��رای اريک 9 
س��اله بس��يار تلخ بود. اما اين اتفاق شايد بزرگ ترين 
ش��انس زندگ��ی او بود. چرا ك��ه مهاجرت به آمريکا 
اي��ن فرص��ت را ب��ه او داد تا آينده ی خود را رقم بزند. 
چن��د م��اه بعد از اينکه آن ها وين را ترک كردند روح 
زيگموند فرويد با آرامش خاصی آرميده بود چرا كه 

قرار بود اريک راهش را ادامه دهد.
ورود ب��ه آمري��کا برای كن��دل مانند يک تولد دوباره 
بود. او به سرعت توانست زبان انگليسی را ياد بگيرد 
و خود را با محيط تازه تطبيق دهد و به دانش��گاه راه 
پي��دا كن��د. اما نکت��ه ی جالب اينجاس��ت كه اريک 
تحصي��الت خ��ود را ب��ا رش��ته ی پزش��کی ي��ا 
زيست شناس��ی و يا روانشناس��ی ش��روع نکرد، بلکه 
رش��ته ی اصلی او در دانش��گاه تاريخ و ادبيات جديد 

اروپا بود!
اريک كندل دانش��جوی س��ال سوم رشته ی تاريخ و 
ادبيات بود كه با دختری به نام آنا كريس آشنا شد و 
دل به او بس��ت. درس��ت همان س��ال بود كه اس��تاد 
راهنمايش به علت بيماری س��رطان درگذش��ت تا 
وقف��ه ای در كار پايان نام��ه اش ب��ه وج��ود بيايد. از 
طرفی آش��نايی كندل با آنا كريس كه پدر و مادرش 
روانکاو بودند سبب شد تا اريک با رشته ی روانکاوی 
آش��نا ش��ود. تمام اين اتفاقات باعث ش��د تا كندل 
كم كم مس��ير زندگی خود را پيدا كند و موقتًا از اين 

س��ردرگمی نج��ات يابد. او تصمي��م گرفت روانکاو 
شود!

 روانکاوی رشته ای بود كه به پزشکان ارائه می شد. 
كن��دل بی درن��گ تغي��ر رش��ته داد و ش��يمی آلی را 
انتخ��اب ك��رد. )چ��ون در آن زمان قب��ل از ورود به 
رشته ی پزشکی بايد يک رشته ی اين چنينی خوانده 
می ش��د(. او با گذراندن واحدهای ش��يمی در س��ال 
چهارم وارد رش��ته ی پزش��کی شد. كندل تا سال آخر 
پزش��کی بر آن بود كه روانکاو ش��ود، اما ناگهان در 
سال آخر به شدت به زيست شناسی عالقه مند شد و 
تصميم گرفت تا زيست شناس��ی مغز را مورد مطالعه 
قرار دهد و اين آغاز تحقيقات 50 س��اله او در مورد 

مغز بود.
يک��ی از مهم تري��ن داليل��ی كه باعث ش��د تا اريک 
كن��دل در اي��ن مس��ير ق��رار بگي��رد، اي��ده ی بلند 
پروازان��ه اش ب��ود. او می خواس��ت نوروبيول��وژی و 
روانشناسی را به هم پيوند دهد. او می خواست دقيقًا 

بدان��د ك��ه وقتی فرويد صحب��ت از خود و فرا خود و 
ناخ��ودآگاه می كن��د منظ��ورش كجاس��ت و كدام 
قس��مت های مغز درگير می ش��ود. وقتی كندل برای 
اولين بار ايده ی خود را با اس��تادش، پروفس��ور هری 
گروندفس��ت در ميان گذاشت با تمسخر مواجه نشد 
بلکه جوابی كه گرفت او را بيش��تر به مس��ير اصلی 
زندگ��ی اش نزدي��ک كرد، در يک س��لول به دنبال 

ذهن گشتن!
 گروندفس��ت به او پاس��خ داد كه تو بايد س��ازوكار 
عملکرد يک س��لول عصبی را به خوبی درک كنی تا 

بتوانی بفهمی كه مغز چگونه كار می كند.
 اري��ک كندل می دانس��ت كه زيگمون��د فرويد هم 
تالش هاي��ی در اين راس��تا داش��ته اس��ت. او روی 
س��لول های عصبی مطالعه می كرد و حتی سيناپس 
)پيوندگاه دو س��لول عصبی( را نيز تعريف كرده بود. 
كن��دل معتق��د اس��ت ك��ه اگر فروي��د در زمان حال 
می زيست بدون شک دانشمند علوم اعصاب می شد 

اریک کندل در حال دریافت جایزه ی نوبل از پادشاه سوئد. دسامرب 2000
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نه روانش��ناس )منبع: مس��تند در جستجوی حافظه( 
ش��ايد اش��کالی كه كندل در رش��ته ی روانشناس��ی 
می ديد اين بود كه اين علم هيچوقت سعی نکرد تا 
ايده ه��ای خ��ود را مورد آزمايش تجربی قرار دهد، تا 
تبديل به يک علم پزش��کی ش��ود. اگرچه تركيبی از 
دان��ش مغ��ز و دانش ذه��ن می تواند علم جديدی را 

پايه گذاری كند تا بهتر بتواند مغز ما را مورد ارزيابی 
قرار دهد.

كندل از س��ال 1962 مطالعات خود را به طور جدی 
ش��روع كرد و در س��ال 1965 اولين نتايج مطالعات 
خ��ود را منتش��ر نمود. نتيج��ه ی چند دهه تالش در 
جه��ت درک بهت��ری از حافظ��ه و مکانيس��م های 

دخي��ل در ذخيره س��ازی حافظ��ه، جاي��زه ی نوبل 
فيزيولوژی پزش��کی در س��ال 2000 بود. اهدای اين 
نشان به يک دانشمند علوم اعصاب در آغاز سده ی 
بيس��ت و يک��م اهميت عل��وم اعص��اب را برايمان 
روش��ن می س��ازد و بی جهت نيست كه بسياری اين 

قرن را قرن مغز ناميده اند.

ام��ا ش��ايد صبورتر از كن��دل و همکاران��ش، آپلزيا 
حلزون بزرگ دريايی بود! بدون شک بخش بزرگی 
از افتخار كش��ف مکانيس��م ذخيره س��ازی مولکولی 
حافظ��ه، مديون اوس��ت. كندل ب��رای انتخاب اين 
موجود داليل بسياری داشت از جمله داشتن حافظه 
كوت��اه م��دت و بلند مدت و توانايی بررس��ی اين دو 

حافظه با توجه به رفتاری كه اين موجود نس��بت به 
محرک ه��ای بيرون��ی انج��ام می ده��د از جمل��ه 
اولويت ه��ای اري��ک كندل بودن��د. در اين حلزون با 
ترش��ح ي��ک م��اده ی دفاع��ی بر اثر ي��ک محرک 
دردناک اكثر اين موارد مش��اهده می ش��دند. وقتی 
اريک كندل در مراس��م س��اليانه ی اهدای جايزه ی 

نوب��ل س��خنرانی خود را ايراد می ك��رد تصويری از 
آپلزي��ا ك��ه م��دال نوبل ب��ر گردن داش��ت خنده ی 
حاض��ران را برانگيخ��ت. كندل با اين كار نش��ان داد 

كه احترام خاصی برای آپلزيا قائل است.

اينک��ه اري��ک كن��دل ت��ا چه ح��د توانس��ت دانش 
زيست شناسی و روانشناسی را به هم پيوند دهد جای 
بح��ث دارد ام��ا مس��ئله ی مهم اين اس��ت كه او قدم 
بزرگی در اين راستا برداشت. اريک كندل هم اكنون 
اس��تاد دانش��گاه كلمبيا است و كتاب های بسياری نيز 
تأليف كرده اس��ت. از جمله تاليف-های او كه مرتبط 

با هنر و علوم اعصاب هستند می توان به كتاب عصر 
بين��ش  و همچني��ن كتاب تقليل گرايی در هنر و علم 
مغز اشاره كرد. آخريت كتاب اريک كندل مغز آسيب 
ديده  اس��ت. در اين كتاب با پرونده های آس��يب مغز و 
اثرات ش��ناختی آنها آش��نا خواهيم شد كه به زودی و 
در چند ماه آينده منتشر خواهد شد. اگر قرار باشد كه 

زندگی ما مانند يک چرخه باشد و ما مجذوب عاليق 
دوران كودكی م��ان ش��ويم، باي��د اول آن ه��ا را به ياد 
داشته باشيم و حافظه ی ما مهم ترين نقش را در اين 
مي��ان ايف��ا می كند. حافظه ای كه اتفاقات زندگی ما را 
مانن��د چس��ب به هم متصل می كن��د، حافظه ای كه 

بدون آن ما، ما نمی شويم.

اريک كندل، اليق دريافت اين جايزه بود. كس��ی كه كار كردن در آزمايش��گاه خود را جذاب تر از هر چيز ديگری می دانس��ت و فضای آن را متفاوت با خواندن 
كتاب های مختلف می ديد چراكه احساس می كرد وقتی با دستان خودش كار می كند برايش بسيار رضايت بخش است و اين كار به او انرژی مثبت می دهد.

تصویری از آپلزیا که مدال نوبل بر گردن اوست!

فصلنامه 
مغز و شناخت 36

خبرنامه 
ستاد توسعه 
علوم و 
فناوري هاي 
شناختي



در اواس�ط ده�ه ی 50 می�الدی ی�ک دانش�جوی 
پزش�کی خوش فک�ر ای�ده ای بلن�د پروازان�ه را ب�ا 
اس�تادش در میان گذاش�ت او می خواس�ت جایگاه 
نهاد انس�ان را در مغز پیدا کند این س�خن، واکنشی 
را در استادش برانگیخت که زمینه ساز چندین دهه 

تالش و پشتکار در او شد:
استادش به او گفت: »تو باید مغز را سلول به سلول 

مطالعه کنی!«
اریک کندل همان دانش�جوی خوش فکر بلندپرواز 
ب�ود. کس�ی که در ابت�دا حتی نمی دانس�ت که در چه 
مس�یری قدم برمی دارد اما آهس�ته و پیوس�ته و در 
ط�ی چندی�ن دهه تالش و پش�تکار توانس�ت هدف 

زندگی اش را بیابد و به سوی آن حرکت کند.
وقت�ی زندگ�ی اری�ک کن�دل را م�ورد مطالع�ه قرار 
می دهی�م ب�ه نکات بس�یار جالب�ی برمی خوریم. او 
بخ�ش اعظ�م زندگی خ�ود را صرف تحقیق در مورد 
مکانیس�م ذخیره س�ازی مولکول�ی حافظ�ه کرد. او 
درنهای�ت توانس�ت پرده از ای�ن راز بردارد و نهایتاً 
در س�ال 2000 جایزه ی نوبل به پاس تالش هایش 
در ای�ن زمین�ه ب�ه او اهدا گش�ت. کندل در کتاب "در 
جس�ت و جوی حافظه" ش�رح زندگی خود را نوشته 
اس�ت. او در ای�ن کت�اب م�ا را ب�ه س�فری طوالن�ی 
می برد، از روز تولدش تا روزی که برنده ی جایزه ی 
نوب�ل می ش�ود. ش�رح 70 س�ال از زندگ�ی ی�ک 
دانشمند علوم اعصاب آن هم از زبان خودش بسیار 
ج�ذاب می نمای�د. کت�اب در جس�ت وجوی حافظه 
نه تنه�ا کتابی جذاب درباره ی زندگی اریک کندل از 
زبان اوس�ت بلکه وقایع مهم علمی )خصوصاً علوم 
اعص�اب( در دو ق�رن اخی�ر را ب�ا نگاه�ی نافذ مورد 
بررسی قرار می دهد. اریک کندل در این کتاب ما را 
ب�ا اف�راد تأثیرگ�ذار در حوزه ی علوم اعصاب آش�نا 
می کن�د و تاریخچ�ه ای کم نظی�ر از ه�ر آنچه در این 
ح�وزه اتف�اق افتاده اس�ت را ب�ه نمایش می گذارد و 
بی جه�ت نیس�ت که الیور س�اکس نورولوژیس�ت 
مع�روف ای�ن کت�اب را تحس�ین می کن�د و از آن 
به عن�وان کتاب�ی ک�ه خواننده را در خود غرق می کند 
نام  برده اس�ت. خوشبختانه کتاب »در جست وجوی 
حافظه« با دس�تان توانای س�المت رنجبر و توس�ط 
نش�ر آگه ترجمه و چاپ ش�ده اس�ت. خواندن این 
کت�اب را ب�ه هم�ه ی کس�انی ک�ه به ح�وزه ی علوم 

اعصاب عالقه دارند پیشنهاد می کنیم.

معرفی کتاب

در جستجوی حافظه
نویسنده: رسوش كالنرت
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دراي��ن مقال��ه می خواهيم به پ��روژه ی مغز كره جنوبی و 
تاريخچ��ه و همچني��ن اه��داف بلن��د م��دت آن ب��رای 
دس��تيابی به عملکردهای مغز و تعديل و امکان مداخله 

در در آن بپردازيم.
در سال 1998 دولت كره جنوبی گام مهمی در راستای 
پيش��رفت دانش و فناوری در حوزه ی مغز برای افزايش 
رفاه و آگاهی عموم در رابطه با علوم اعصاب برداش��ت. 
گام��ی ك��ه از آن به عن��وان "انقالب صنعتی چهارم" ياد 

می شود. 

انقالب صنعتی چهارم کره جنوبی
نویسنده: بهنام سور
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 انقالب صنعتی چهارم کره جنوبی

فعالیت ه�ای مورد نظر این پروژه در چندین 
شاخه از سرگرفته شد:

 علوم اعصاب پایه ای و بالینی
 علوم شناختی

 علوم اعصاب محاسباتی
 مهندسی علوم اعصاب

نتای�ج حاص�ل از ش�روع ای�ن فعالیت ه�ا به 
صورت س�االنه توس�ط چهار وزارتخانه که 
مس�ئولیت اج�رای ای�ن پ�روژه را ب�ر عهده 

داشتند به دولت ارائه می شد:
 وزارت علوم و برنامه ریزی

 وزارت آموزش و پرورش
 وزارت تجارت و انرژی
 وزارت بهداشت و رفاه

ام�ا هدف اصل�ی این پروژه، نقش�ه برداری 
مغز و بررس�ی ساختار و عملکرد بخش های 
مختل�ف آن برای تکمیل اطلس مغز انس�ان 
با تمرکز ویژه بر روی لوب آهیانه ای تا س�ال 
2023 می باش�د. ه�دف دیگ�ر ای�ن پروژه 
س�اخت نقش�ه ای از مراح�ل پی�ری مغ�ز تا 
همان سال عنوان شده است. گفته می شود 
ک�ه هزینه ی س�اخت این نقش�ه به تنهایی 
ح�دود 160 میلی�ون دالر می باش�د. ام�ا 
هزین�ه ی ارائ�ه ی یک نقش�ه جامع و تمام و 
کم�ال از مغ�ز حدود 300 میلیون دالر برآورد 
ش�ده اس�ت. که پیش�بینی می ش�ود تا سال 
2023 حدود 90 درصد اهداف پروژه میسر 

شود.

اس�تراتژی پروژه ی مغز کره برای تحقیق و 
توسعه در چهار فاز انجام می پذیرد:

 س�اخت نقش�ه ی مغز در چندین بعد: این 
فاز ش�امل دو نقش�ه راه می باشد که در اولی 
س�از و کار عملکردهای پیچیده ش�ناختی در 
مغز و در دومی مکانیس�م بیماری های علوم 
اعص�اب )ک�ه بیش�تر ش�امل بیماری ه�ای 
مرتبط با افزایش س�ن مانند پارکینس�ون و 
آلزایمر می باش�د( را در س�ه فاز ریز، متوسط 

و بزرگ مورد بررسی قرار می دهد.
 آغ�از پروژه ه�ای چن�د رش�ته ای: در ای�ن 
بخ�ش دانش�مندان رش�ته های مختل�ف بر 
روی توس�عه فناوری ه�ای مرتب�ط ب�ا علوم 
اعص�اب و همچنین س�اخت ارگانوئیدهای 
مغز مانند، با استفاده از دانش علوم اعصاب 
محاس�باتی و م�دل  س�ازی عصب�ی متمرکز 

هستند.
 تقوی�ت توس�عه و تحقی�ق در حوزه هوش 
مصنوعی: به نظر می رس�د که علم مغز یک 
اب�زار کلی�دی در رش�د ه�وش مصنوعی به 

حس�اب می آید و دانش علوم اعصاب برای 
مهندس�ان رش�ته ی هوش مصنوعی بسیار 
شبیه س�ازی  بوده اس�ت.  بخ�ش  اله�ام 
مداره�ای عصب�ی ب�ا توجه ب�ه عملکرد مغز 
س�اخت  در  دانش�مندان  ب�ه  می توان�د 
کامپیوتره�ای ب�ا قدرت یادگیری بس�یار )و 
چه بس�ا ش�بیه انس�ان( و با قابلیت یادگیری 

سریع و تطابق با محیط بسیار کمک کند.
 شناس�ایی و ش�خصی س�ازی دان�ش 
پزشکی در حوزه بیماری های علوم اعصاب: 
پیش�رفت این بخش از این پروژه می تواند 
ب�ه پژوهش�گران کم�ک کن�د ت�ا وق�وع 
بیماری ه�ای روان�ی را پیش بین�ی کنند و نیز 
راهکاره�ای موث�ری در راس�تای درم�ان و 
کاه�ش آس�یب های ف�ردی و اجتماع�ی در 
اختی�ار آن ه�ا ق�رار ده�د. ام�ا ای�ن اهداف 
می تواند فراتر رفته و حوزه های بیش�تری را 
درگیر کند تا یک اکو سیستم علوم اعصاب، 
برای ایجاد زمینه ی پیشرفت در حوزه مغز و 
فناوری ه�ای مرتب�ط ب�ا آن ایج�اد ش�ود. از 
جمل�ه اقدام�ات دولت کره ب�رای ایجاد این 

زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 تربیت اش�خاص متخص�ص از حوزه های 
مختلف در این حوزه ی بین رشته ای: تربیت 
دانشمندان علوم اعصاب آینده از رشته های 
متف�اوت و ب�ا رویکردهای مختلف. این امر با 
تحصیل دانش�جویان رش�ته های مختلف در 
مقط�ع دکت�رای عل�وم اعصاب )ب�رای مثال 
MD.PHD( ام�کان پذیر خواهد بود که دولت 
ک�ره تمهیدات ویژه ای برای آن اندیش�یده 

است.
 جم�ع آوری و طبق�ه بن�دی داده ها: یکی از 
اه�داف ب�ا ارزش پ�روژه ی مغ�ز کره جنوبی 
ایج�اد بان�ک مغز کره می باش�د. در طی این 
پروژه داده های به دست آمده ذخیره و طبقه 
بندی خواهد ش�د و برای کارهای تحقیقاتی 
و برنام�ه ریزی ه�ای آین�ده مورد اس�تفاده 

خواهد گرفت.
 توس�عه ش�بکه های ارتباطی علمی محلی، 
ملی و جهانی: در طی این پروژه اطالعات با 
س�ایر کش�ورها به اش�تراک گذاشته خواهد 
شد تا پیشرفت در این حوزه آسان تر شود.

 آم�اده س�ازی ب�رای صنع�ت آین�ده علوم 
اعص�اب: یکی از اهداف مهم پروژه مغز کره 
جنوبی دستیابی به آخرین یافته-های علوم 
اعصاب و اس�تفاده از آن در صنعت می باش�د 
ک�ه در ب�ر اس�اس هم�کاری بس�یاری از 
سازمان ها و شرکت های دانش بنیان انجام 

خواهد گرفت.
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تحلیل فیلم 
هوش مصنوعی

نویسنده: محمد مرادي

فصلنامه 
مغز و شناخت 40

خبرنامه 
ستاد توسعه 
علوم و 
فناوري هاي 
شناختي



اس�تنلی کوبری�ک هم�واره ب�ه داس�تان پینوکیو 
اشاره می کرد و رویایش ساخت فیلمی بود که در 
آن ش�خصیتی مانند پینوکیو زاده ش�ود. کسی که 
همواره آرزوی تبدیل شدن به یک پسر واقعی را 
در سر خود می پروراند. اما کوبریک این پروژه را 
رها کرد چرا که هیچ وقت نتوانس�ت رویکرد خود 
را نس�بت به ش�خصیت اصلی داستان تعیین کند. 
ه�ر چن�د رؤیای�ی که کوبریک در ذهن داش�ت با 
امکان�ات تصویرب�رداری آن روزها قابل س�اختن 
نب�ود. پ�روژه ی هوش مصنوعی در نهایت به یکی 

از شاهکارهای استیون اسپیلبرگ بدل شد.
داستان فیلم هوش مصنوعی )2001( بر اساس 
رمانی از بریان آلدیس به نام "اس�باب بازی های 
پیش�رفته )س�وپر رباتها( تمام تابس�تان را دوام 
می آورن�د" نوشته ش�ده اس�ت. ش�اید به جرأت 
را  مصنوع�ی  ه�وش  س�ینمایی  فیل�م  بت�وان 
درام تری�ن اث�ر در ح�وزه ی ه�وش مصنوع�ی 
دانس�ت. اس�پیلبرگ در ای�ن فیلم آین�ده ای را به 
تصوی�ر می کش�د ک�ه در آن انس�ان ها برای رفع 
خأله�ای روحی و معن�وی خود به دنیای دیجیتال 
رو می آورند. روند نمایش فیلم شاهکاری فلسفی 
اس�ت برای نمایش ظلمی که انس�ان ها با ساخت 

ربات های هوشمند در حق آنها مرتکب می شوند. 
ابزارهای�ی ک�ه به لطف قدرتی که انس�ان در آنها 
نه�اده می خواهن�د هم�ه چی�ز را تجرب�ه کنن�د؛ 
خ�وردن، خوابیدن، ش�نا ک�ردن، بازی کردن و در 
نهای�ت عش�ق. و پ�س از درک م�ورد آخر این ها 
دیگ�ر "اب�زار" نیس�تند بلکه ترکیب�ی متناقض از 
عواط�ف انس�انی و کالب�دی آهنین ان�د و بس�یار 
نیازمند توجه. چنانچه فیلم را دیده باش�ید بدون 
ش�ک صحن�ه ای از فیل�م که دیوی�د )همان ربات 
پیش�رفته( ب�رای اولی�ن بار ب�ا والدین جدیدش 
ش�ام می خ�ورد را ب�ه ی�اد دارید. جایی که س�عی 
می کن�د رفت�ار آنه�ا را تقلی�د کند و بر اس�اس آن 
عملک�رد خ�ود را بهب�ود بخش�د. کاری ک�ه حتی 
ربات های امروزی هم قادر به انجام آن نیس�تند. 
این ربات ها اغلب باید از پیش برنامه ریزی شده 
باش�ند ت�ا به ی�ک فرمان و یا وضعیت مش�خص 
پاس�خ آم�اده ای را ب�روز دهن�د. ق�درت تغیی�ر و 
یادگی�ری می تواند کلیدی ترین نکته در س�اخت 
ی�ک رب�ات انس�ان نما باش�د؛ چ�را ک�ه یک�ی از 
ق�درت  مغ�ز،  توانایی ه�ای  کاربردی تری�ن 

انعطاف پذیری و یادگیری است.
 انتخ�اب ی�ک بازیگر برای نقش دیوید همواره از 

دغدغه های اس�تیون اس�پیلبرگ بود تا این که او 
ب�ازی هال�ی جوذل آزمنت را در فیلم حس شش�م 
دی�د؛ به خاط�ر ب�ازی درخش�انش در ای�ن فیلم، 
نامزد دریافت جایزه ی اس�کار نیز ش�د آن هم در 
س�ن ی�ازده س�الگی! اس�پیلبرگ هم�واره بی�ان 
می کن�د ک�ه بدون هالی نمی توانس�ت این فیلم را 
بس�ازد. ام�ا نکته ی جالب این فیل�م تغییر جالبی 
ب�ود ک�ه در ذهنی�ت مونیکا )م�ادر( رخ داده بود. او 
ک�ه ش�ب اول از پوش�اندن لب�اس ب�ه دیوی�د 
بیگان�ه  موج�ودی  را  او  و  می ک�رد  خ�ودداری 
می دانس�ت، بع�د از مدتی احس�اس وابس�تگی 
ش�دیدی ب�ه ای�ن رب�ات پی�دا می کند و عش�قی 
مادرانه در او ش�کل می گیرد. تا جایی که حتی به 
دلی�ل وق�ت گذاش�تن برای دیوی�د از مهمانی جا 
می مان�د. تغیی�ری که همزمان نیز در دیوید ایجاد 
می ش�ود و صحنه های بس�یاری از فیلم را )مانند 
صحن�ه ای ک�ه او را در جن�گل تنه�ا می گ�ذارد( 
ش�اعرانه می کند.  پیش�رفت هوش مصنوعی در 
دو ده�ه ی اخی�ر باع�ث ش�د ت�ا عب�ارت "ک�ی 
می توانی�م؟" را ب�ه ج�ای "اگ�ر بتوانی�م" ب�رای 
س�اخت رباتی که همچون ما فکر می کند، عاش�ق 

می شود و تصمیم می گیرد؛ به کار ببریم.
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وقت�ی عمیق�اً به خ�واب رفته ای�د، ممکن 
است رویاها به طرز عجیبی واقعی به نظر 
برس�ند. ش�اید ش�ما ناگهان متوجه وجود 
یک درگاه مخفی در خانه ی خود شوید که 
به اتاق های کاماًل جدید و راهروهای دیگر 
منتهی می ش�ود. یا ش�اید با لباس زیر سر 
کار بروی�د! وقت�ی ک�ه از خ�واب بی�دار 
می ش�وید، کم�د خ�ود را ب�رای این درگاه 
مرم�وز بررس�ی می کنی�د؛ ش�اید غرق در 
عرق سرد بیدار شوید، و به این فکر کنید 
ک�ه هنوز به ان�دازه ی کافی وقت دارید که 
قب�ل از بی�رون رفت�ن، لباس هایت�ان را به 
مرتب�ی بپوش�ید. صرف نظ�ر از این ها، هر 
آنچ�ه که درس�ت چند لحظ�ه قبل تجربه 
کرده اید، یک حس بس�یار واقعی اس�ت. 
رویاها اساساً خاطرات زنده ای هستند که 
هرگز وجود نداش�ته اند. با این حال ش�ما 
خ�ود را در ی�ک واقعیت موازی همه جانبه 
پی�دا می کنی�د، جهان خ�ارق العاده ای که 
منحص�ر ب�ه خود شماس�ت. تنها مش�کل 
رویاه�ا، ب�ه خصوص آنهایی که س�رگرم 
کننده اند، این است که زود گذرند. اغلب، 
ش�ما نمی توانی�د یک لحظه پ�س از بیدار 
شدن چیزی از رویای خود به یاد آورید؛ و 
تنه�ا چی�زی ک�ه از آن باق�ی می مان�د، 
بازتاب ه�ای عاطف�ی آن اس�ت. ام�ا چ�ه 
می ش�د اگر ش�ما می توانس�تید رویاهای 
خود را ضبط کنید و آن ها را برای تجزیه و 
تحلی�ل، دوب�اره بازبین�ی کنی�د ی�ا حتی با 
دوس�تان خ�ود ب�ه اش�تراک بگذاری�د؟ 
کارشناس�ان میگویند که از لحاظ تئوری، 
ای�ن رؤی�ا احتم�االً روزگاری امکان پذیر 

خواهد شد.

آیا می توان روزی رویاها 
را ضـبــــط کــــــــرد؟

نویسنده: عبدالرحيم عزيزيان

بافت رؤیا
در س��ال 2011، محققان آزمايش��گاه گاالنت در دانش��گاه كاليفرنيا، 
بركلی، ش��ركت كنندگان در حال تماش��ای تريلر فيلم را تحت مطالعه 
قرار دادند و سپس توانستند فيلم هايی با وضوح پايين را از آن چه كه 
مش��اهده می كردند با اس��تفاده از فعاليت مغزش��ان بازسازی نمايند. 
آن ها در اين پروس��ه به موفقيت هايی دس��ت يافتند و در س��ال 2016 
مقاله ای در اين رابطه منتش��ر كردند. نمونه های بازس��ازی  ش��ده ی 
فيلم تريلرها، الگوهای خش��نی بودند، نه محصوالتی با كيفيت باال. 
با اين حال، اين ش��گرد محاس��باتی، كنجکاوی س��اير دانشمندان را 
متقاعد كرد كه اگر رويکرد مشابهی برای ضبط روياها استفاده شود، 
احتمااًل پاسخگو خواهد بود. مارتين درسلر، دانشمند خواب و رؤيا در 
مؤسس��ه ی روانپزش��کی ماكس پالنک در آلمان می گويد: "مطمئن 
نيستم، اما می توانم تصور كنم كه روزگاری اين امکان وجود خواهد 
داش��ت. منظ��ور اين كه اطالعاتی ك��ه روياها را بازنمايی می كنند، در 
مکان��ی در خ��ود مغز پردازش می ش��وند، بنابراي��ن در تئوری، دليلی 
وج��ود ن��دارد ك��ه اين امر ام��کان پذير نباشد."يوكيياس��و كاميتانی، 
دانش��مند عصب ش��ناس در دانش��گاه كيوتو، همان ايده را به اشتراک 
می گذارد. تحقيقات او بر روی رؤياها در تقاطع علوم اعصاب و علوم 
رايان��ه ق��رار می گيرد. كاميتانی می گويد: "م��ن فکر می كنم حداقل 
برخ��ی از جنبه ه��ای دي��داری رؤي��ا را می ت��وان در قال��ب فيلمی با 
رزولوش��ن مکانی و زمانی پايين بازتوليد نمود. الزم به ذكر اس��ت كه 
ي��ک فيل��م ممک��ن اس��ت فقط تقريب درش��تی از يک رؤيا باش��د." 
بنابراين، امروز ما نمی توانيم روياها را ثبت كنيم. اما "مسير دستيابی 

به اين هدف" تقريبًا روشن است.
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رؤیای یک رؤیا
در آوريل 2017، گروهی از دانش��مندان دانش��گاه ويسکانس��ين- مديسون 
 )posterior cortical hot zone( يک منطقه ی داغ را در قشر خلفی مغز
شناس��ايی كردند كه می تواند نش��ان دهد كه آيا يک ش��خص درحال رؤيا 
ديدن )داشتن يک تجربه ی ذهنی( است يا خير. اين بخش از مغز در درک 
مفاهيم كلی تر درگير است. محققان دريافتند زمانی كه افراد روياهای خود 
را بازگويی می كنند، كاهشی در فعاليت فركانس پايين، يا امواج آهسته، در 
اي��ن منطق��ه ی داغ رخ می ده��د، صرف نظر از اين كه آيا آنان رؤيای خود را 
ب��ه خوب��ی ب��ه ياد ميآوردند يا نه. رؤياها با افزاي��ش فعاليت فركانس باال در 
منطقه ی داغ همراه هس��تند. بنابراين اين كاهش امواج آهس��ته در فعاليت 
مغ��ز می توان��د به عنوان س��يگنالی برای تش��خيص زمانی ك��ه روياها رخ 
می دهند، به كار گرفته ش��ود. عالوه بر شناس��ايی س��رنخ هايی از مغز كه 
نش��ان دهنده ی يک حالت رؤيا مانند اس��ت، محققان همچنين دريافتند كه 
بخش هايی از مغز كه در طول س��اعت های بيداری درگير ادراكات هس��تند، 
در طی خواب هم رفتار مش��ابهی دارند. بنيامين بيرد، دانش��مند ارش��د اين 
مطالع��ه می گوي��د: وقت��ی كس��ی را بيدار كنيم، و مث��اًل او بگويد كه صدای 
چيزی به گوش��ش رس��يده، يا صحبت كردن افرادی را شنيده اس��ت، متوجه 
فعال ش��دن بخش بس��يار خاصی از قش��ر مغز او می شويم: منطقه ی ورنيکه 
)Wernick’s area(، كه برای پردازش گفتار ش��ناخته شده اس��ت. وقتی 
مردم گزارش می كنند كه چهره ای را می بينند، ما متوجه فعال شدن بخش 
بس��يار خاصی از مغز می ش��ويم، كه به عنوان منطقه ی پردازش صورت يا 
منظق��ه ی دوكی ش��کل )fusiform face area( ش��ناخته شده اس��ت. 
بنابراين به نظر می رس��د كه نوع خاصی از ادراكات در هنگام ديدن رؤياها، 
هم��ان مناط��ق مغ��ز را فعال می كنند، كه در طول بي��داری )برای پردازش 

همان نوع ادراكات( فعال می شوند."

ما داریم نزدیکتر می شویم!
رؤيا بينان شفاف، ما را در اين راه هدايت می كنند!

تعقيب روياها نه فقط برای عالقمندان به رؤيا جالب اس��ت؛ بلکه اين صيد )رؤيا( 
توجه دانشمندان خواب را نيز به خود جلب كرده-است، به خصوص درسلر و تيم 
او. رويای آنان ديدن روياهای ش��فاف و روش��ن اس��ت، تا بتوانند رمز و راز روياها را 
حل كنند. خواب ش��فاف در س��طحی متفاوت رخ می دهد، زيرا اين س��طح ش��امل 
فراش��ناخت )meta cognition( اس��ت يعنی اطالع از اينکه داريم رؤيا می بينيم 
در حالی كه هنوز خواب هس��تيم. بنابراين، رويابينان ش��فاف می توانند نتايج را در 
روياهايش��ان كنترل كنند؛ آن ها می دانند كه دارند رؤيا می بينند )مفيد در كابوس 
ديدن!(. وضعيت مغز ممکن است شبيه رويای رويابينانی باشد كه به طور مرتب 

رؤيا می بينند.
در مطالعه ی درس��لر، آن ها وظايف س��اده ای را به رويابينان محول نمودند؛ مانند 
فش��ردن و بازك��ردن يک��ی از مش��ت های خ��ود. از آن-جاي��ی كه آن ه��ا دقيقًا 
می دانس��تند چه زمانی رويايش��ان آغاز می ش��ود و كی به پايان ميرس��د، محققان 
توانس��تند آن را ب��ا فعالي��ت fMRI محت��وای رؤي��ا مرتبط س��ازند. از اين رو، آنان 
توانس��تند اقدام��ات خاص��ی را با س��يگنال های مغز تطبيق دهن��د. همچنين اين 
حركات كه در حال رويابينی انجام می شدند، با فعال شدن قشر حركتی - حسی 
نيز همراه بود. اين مطالعه ی درس��لر س��بب خوش بينی او ش��د، زيرا احتمال ثبت 
ي��ک رؤي��ا يا حداقل بخش��ی از ي��ک تجربه ی رؤيايی را امکان پذير می س��اخت. 
درس��لر می گويد: "برای مثال آميگدال، ناحيه ای از مغز اس��ت كه خيلی با عواطف 
مرتب��ط اس��ت و در ط��ول خواب REM بس��يار فعال می ش��ود. هي��چ دليلی عليه 
رمزگش��ايی عواطف وجود ندارد. حتی اين كار از رمزگش��ايی صحنه های بصری 
پيچيده، س��اده تر اس��ت. بااين كه دامنه ی عواطف بس��يار گس��ترده  است اما شايد 

برچيدن آنها ساده باشد."
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ارزش یک تصویر
در حالی كه حقايق روشن و صريحی در مورد عملکرد روياها وجود ندارد، بعضی از دانشمندان 
معتقدند كه آن ها به عنوان نوعی تمرين برای پی بردن به دنيای واقعی عمل می كنند. در واقع 
روياها، واقعيت ها را شبيه س��ازی می كنند و اين اجازه را به ما می دهند تا در يک محيط بس��يار 
ام��ن رفتاره��ا و مهارت ه��ای جديدی برای مقابله با تهديد و يا س��ازگاری با ش��رايط محيطی و 
اجتماع��ی بياموزيم.ام��ا بس��ياری از اس��تنتاجات م��ا در مورد روياها و نق��ش آن ها در در زندگی، 
ذهن��ی خواهن��د ب��ود. اين تالش های اوليه و در عين حال جالب توجه، تالش��ی برای گش��ودن 
حج��اب فيلم ه��ای پنه��ان و گامی برای درک عميق تر روياها اس��ت. بررس��ی عناصر انفرادی 
روياها منجر به آبش��اری از س��ؤاالت جديد می ش��ود، و پاسخ های ارائه شده در اين حوزه تاكنون 
 unconscious( چن��دان اقن��اع كننده نبوده اند. گردآوری اطالعات از س��وژه های ناخ��ودآگاه
subjects( چندان آس��ان نيس��ت. اين مس��تلزم خالقيت ها و آزمون و خطاهای فراوانی خواهد 
بود. اما تالش، می تواند در درک يکی از جنبهها ی بسيار ناشناخته ی تجربه ی بشر به ما كمک 
كند. خب باألخره، ما حدود يک س��وم از زندگی مان را صرف خواب می كنيم. آيا اين، س��زاوار 

حداقل تالش نيست؟

آیا ضبط رؤیا در آینده همراه با صدا خواهد بود یا بی صدا؟
 به ويژه اگر س��عی كنيد با fMRI اين كار را انجام دهيد، صدای اس��کنر خيلی بلند اس��ت و نهايتًا تمام اطالعاتی كه می توانيد از فعاليت مغز ثبت كنيد، صرفًا مربوط به 
صدای س��طوح خارجی خواهد بود.از اين رو، بس��ياری از دانش��جويانی كه در حال مطالعه ی روياها هس��تند می دانند كه آس��انترين بخش آن، رمزگش��ايی و ضبط تصويری 
خواهد بود. با اين حال، زمانی كه محققان از واژه ی "آسان" در اين زمينه استفاده می كنند، بيشتر نسبت به كار دشوارتری است، كه قرار است انجام گيرد. در اينجا يک 
مش��کل وجود دارد؛ مغز در طول خواب متفاوت عمل می كند. مناطقی كه در طول س��اعات بيداری فعال هس��تند، ممکن اس��ت در طول خواب فعال نباش��ند. به همين 
دليل، ش��کاف موجود ميان داده های fMRI جمع آوری ش��ده در حالت های خواب و بيداری، ارتباط دادن دو مجموعه از داده ها را با الگوريتم های كامپيوتری با چالش 
مواجه می سازد.درس��لر می گويد: "تا آنجا كه من می دانم مهمترين و غنيترين اطالعاتی كه از برون داد fMRI به دس��ت می آيند، از نواحی اوليه ی بينايی هس��تند، و اين 
منطقه ای اس��ت كه در طول خواب بس��يار فعال اس��ت. هنوز روش��های خوبی برای ادامه وجود دارد تا زمانی كه بتوانيم الگوريتم هايی را كه در طول بيداری به خوبی كار 

می كنند، به حالت های خواب تعميم دهيم. "

من رویای داده های بزرگ را دارم!
كاميتان��ی و همکاران��ش تحقيق��ات خ��ود را در زمينه ی علم 
الگوريت��م ه��وش مصنوع��ی در حال ظهور ب��رای تحقيق در 
قلمرو ناخودآگاه شروع كرده اند. تحقيق او بر روی رمزگشايی 
داده ه��ای بص��ری و حركات در روياه��ا تمركز دارد، هرچند او 
در رمزگش��ايی س��اير شرايط و احساسات هيچ مشکلی اساسی 
ن��دارد. كاميتان��ی می گوي��د: "بيناي��ی به عن��وان مدرن ترين 
ش��يوه ی غال��ب در خ��واب در همه ی فرهنگ ه��ا و قوميت ها 
ش��ناخته شده اس��ت، و اين رمزگشايی آن را آسان تر می كند." 
كميتان��ی و تي��م او می گوين��د كه محتوي��ات قطعی خواب را 
رمزگش��ايی كرده اند. كاميتانی، مانند س��اير دانش��مندانی كه 
مطال��ب محتوي��ات رؤي��ا را مطالعه می كنند، كار خود را با بيدار 
كردن س��وژه از خواب در طول ش��ب از س��رگرفته و از آن ها در 
مورد آنچه كه در رويايش��ان ديده اند، س��واالتی می پرس��د. او 
س��پس كاتالوگ های انفرادی از فعاليت های مغز را مطابق با 
تصاويری كه در طول بيداری درک ش��ده اند، ايجاد نموده، و 
س��پس ب��رای تش��خيص الگوهای امواج مغ��زی آن را با يک 
ش��بکه ی عصبی عميق در طول حالت خواب مورد مقايس��ه 
ق��رار می دهد.آن ها با مستند س��ازی كلم��ات كليدی و مقادير 
مک��رر از گ��زارش روياهای افراد، عکس هايی را كه رويای هر 
كدام از گروه ها را بازنمايی می نمود، انتخاب كردند و هنگامی 
كه بيدار ميش��دند، به ش��ركت كنندگان نشان ميدادند. فعاليت 
مغز آنان در هنگام مش��اهده ی اين تصاوير در هنگام بيداری 
ثبت ش��ده، و با فعاليت مغز در حالت خواب مقايس��ه می ش��د. 
محققان با اس��تفاده از اين روش می توانند محتوای روياهای 
اف��راد را ب��ا دق��ت باال پيش بينی نمايند. آن ها در حال حاضر بر 
روی تولي��د تصاوي��ر از فعالي��ت مغ��ز در ط��ول خ��واب كار 

می كنند.

فصلنامه 
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خبرنامه 
ستاد توسعه 
علوم و 
فناوري هاي 
شناختي



"س�مپوزیوم بازتوانی ش�ناختی" توس�ط موسس�ه آموزش عالی علوم ش�ناختی، با همکاری س�ایر مراکز علمی کشور، در تاریخ 31 
خرداد و 1 تیر ماه س�ال جاری با هدف ارائه مباحث جدید در حوزه بازتوانی ش�ناختی اختالالت نورولوژیک و روانپزش�کی در تاالر کوثر 
دانش�کده روانشناس�ی و علوم تربیتی دانش�گاه تهران برگزار خواهد ش�د.  دکتر مایکل وبر از دانش�گاه ویتن هردیک آلمان و دکتر حس�ن 
عش�ایری از دانش�گاه علوم پزش�کی ایران به عنوان س�خنران کلیدی حضور در این برنامه حضور خواهند داش�ت. این برنامه دارای 10 

امتیاز بازآموزی است.



w w w . c o g c . i r

آیا کامپیوترها می توانند فکر کنند؟
این س�والی اس�ت که در چند دهه ی گذش�ته حس�ابی 
ذهن ه�ا را ب�ه خ�ود مش�غول کرده اس�ت. رس�یدن به 
پاس�خ ای�ن س�ؤال مس�تلزم درک صحی�ح آن اس�ت. 
آگاه�ی از اینک�ه واقع�اً چه می خواهی�م، می تواند برای 
رس�یدن به آن بس�یار راهگش�ا باشد. این پرسش را به 

دو شیوه می توان مطرح کرد:
آی�ا کامپیوتره�ا می توانن�د مانن�د انس�ان فک�ر کنند؟
آی�ا ک��امپیوتره�ا می توانن�د منطق�ی ف��ک�ر کنن�د؟




